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VOORWOORD  
 
 
Dit reglement jachtcommissie van de Friese Hounen Club (FHC) is geldig vanaf de 
vaststelling in de ALV van 26 maart 2023. Hierin kun je alles vinden over de jachtcommissie, 
en over de opzet en uitvoering van jachtevenementen georganiseerd door onze vereniging. 
De informatie is niet alleen voor de geroutineerde, maar juist ook voor de beginnende 
voorjager.  
 
Bij deelname aan een evenement word je geacht op de hoogte te zijn van de regels die 
tijdens dat evenement van toepassing zijn en behoor je die uiteraard ook na te leven. Kennis 
en naleving daarvan is niet alleen van belang voor het slagen van dat evenement, maar is 
ook voor jezelf prettig. Je weet dan immers waar je aan toe bent en komt niet ineens voor 
verrassingen te staan.  
 
Voor de agenda van de evenementen en verdere informatie omtrent de evenementen 
verwijzen wij je graag naar de jachtpagina op de website van de FHC. Evenementen worden 
ook aangekondigd op de facebook-pagina @friesehounenclub. 
 
Er is in dit reglement naar gestreefd het taalgebruik zo duidelijk mogelijk te houden. Mochten 
er toch nog vragen of opmerkingen zijn, dan kun je je natuurlijk altijd tot de jachtcommissie 
wenden. Voor de contactgegevens verwijzen wij je naar onze website 
www.friesehounenclub.nl.  
 
De jachtcommissie  

 
 

http://www.friesehounenclub.nl/
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HOOFDSTUK 1 AFKORTINGEN EN DEFINITIES  
 
Clubevenement  Een jachtevenement van de FHC waarop geen Orweja-

regelgeving van toepassing is.  
Clubdiplomadag  Een clubdiplomadag omvat een aantal gestandaardiseerde 

proeven van kunstmatige aard, waarbij het niveau en de 
bruikbaarheid van de hond voor het werk na het schot getest en 
beoordeeld worden.  

Eigenaar  Degene die blijkens het registratiebewijs van de RvB de 
eigenaar van de hond is.  

FCI      Fédération Cynologique Internationale  
FHC     Friese Hounen Club  
FTC Field Trial Comité 
Jachtcommissie  Een door het bestuur van de FHC ingestelde commissie met als 

taak het in stand houden van de Stabijhoun en Wetterhoun als 
jachthond.  

Jachtpraktijkdag  Een (jacht)dag waarbij een beperkt aantal combinaties voor 
educatieve doeleinden kunnen deelnemen aan een 
praktijkjacht, teneinde hun geschiktheid voor de jachtpraktijk 
en/of veldwedstrijden te beoordelen en te verbeteren.  

Keurmeester  Degene die bevoegd is een proef af te nemen, te beoordelen en 
met een cijfer te waarderen.  

Koudwildtest  Een test waarbij honden tijdens een gesimuleerde 
jachtpraktijkdag beoordeeld worden op hun geschiktheid voor 
de veldwedstrijden en jachtpraktijk, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van koud wild. 

KNJV     Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging  
MAP     Meervoudige apporteerproef (Orweja)  
Medewerker/helper   Zij die helpen tijdens een jachtevenement.  
Orweja    Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden  
Orweja-evenement  Een jachtevenement van de FHC waarop Orweja-regelgeving 

van toepassing is.  
OWT     Orweja working test (Orweja)  
PJP     Provinciale jachthondenproef 
Proef     Elk afzonderlijk onderdeel van een jachtevenement.  
Ras  Een door de FCI of (voor Nederland) door de RvB erkend 

hondenras.  
Rasvereniging  Een bij de RvB aangesloten kynologische vereniging die de 

belangen behartigt van een of meer hondenrassen.  
Reglement    Het (onderhavige) reglement met regels van de jachtcommissie 
jachtcommissie  en ter reglementering van de jachtevenementen georganiseerd 

door de FHC, waarop geen Orweja-reglement van toepassing 
is.  

RvB     Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland  
SJP     Standaard jachthondenproef (Orweja)  
Teamwedstrijd  Working test waarbij elk van de deelnemende teams bestaat uit 

drie honden met een verschillend africhtingsniveau.  
Veldwedstrijd  Een wedstrijd waarop de honden in het vrije veld voor het schot 

werken, wild vinden en voorstaan (Stabijhoun) resp. flushen 
(Wetterhoun) op geschoten wild worden beoordeeld naar de 
mate, waarin zij effectief, op raseigen wijze en in samenwerking 
met hun voorjager werken. (Orweja)  

Voorjager  Degene die een hond op een jachtevenement voorjaagt, ook 
wel handler. 

Wedstrijdleider/  Een door de FHC aangesteld persoon die leidinggeeft aan 
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gedelegeerde het jachtevenement en medeverantwoordelijk is voor het 
goede verloop daarvan. Tevens houdt deze persoon 
tijdens het evenement toezicht op de naleving van dit 
reglement.  

Wedstrijdsecretariaat  Secretariaat op een evenement dat belast is met de controle op 
te velde  de aanmelding van deelnemende honden, het verzamelen en 

verwerken van de uitslagen en het geven van informatie 
omtrent verloop en procedures bij jachtevenementen.  

Wedstrijdsecretaris  Een door de FHC aangesteld persoon die belast is met de 
inschrijvingsprocedure van een jachtevenement.  

Working test (WT) Een working test omvat een aantal niet-gestandaardiseerde 
proeven van kunstmatige aard, waarbij het niveau en de 
bruikbaarheid van de hond voor het werk na het schot getest en 
beoordeeld worden.  

Zweetspoorproef Een wedstrijd waarbij de situatie van een aangeschoten of 
aangereden en gevlucht stuk grofwild wordt nagebootst waarin 
de hond het stuk moet nazoeken, ofwel het spoor moet 
uitwerken van aanschotplaats tot het eindstuk. (Orweja) 
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HOOFDSTUK 2 DOELSTELLINGEN & REIKWIJDTE  
 
A. Doelstellingen  
Doelstelling jachtcommissie  
Het doel van de jachtcommissie is het bevorderen en stimuleren van de werkeigenschappen 
van de Stabijhoun en Wetterhoun. Om dat doel te bereiken organiseert de jachtcommissie 
verschillende evenementen. Daarnaast kunnen ook trainingen worden georganiseerd. 
 
Doel jachtevenement  
Een jachtevenement heeft ten doel de bruikbaarheid van een hond voor het werk voor en/of 
na het schot te testen en/of te kunnen beoordelen, alsmede eigenaren van een Stabijhoun of 
Wetterhoun te stimuleren om met hun hond te gaan werken.  
 
B. Reikwijdte  
Toepasselijkheid clubevenementen  
Dit reglement is van toepassing op de jachtevenementen als weergegeven in dit reglement. 
Dat zijn alle clubevenementen waar geen Orweja-reglementen op van toepassing zijn. Dat 
zijn:  
- clubdiplomadag 
- working test 
- teamwedstrijd 
- koudwildtest 
- jachtpraktijkdag  
 
Deze evenementen worden uitgebreid beschreven in dit reglement. 
 
Toepasselijkheid Orweja-evenementen  
De jachtcommissie kan ook een aantal evenementen organiseren waarop Orweja-
regelgeving van toepassing is. Voor wat betreft de inhoud en uitvoering van het Orweja-
evenement zelf gelden de reglementen als vastgesteld door de Organisatie Wedstrijdwezen 
Jachthonden (Orweja). De Orweja-evenementen zijn:  
- standaard jachthondenproef (SJP) 
- meervoudige apporteerproef (MAP) 
- veldwedstrijd 
- zweetspoorproef en schottest 
 
Voor deze proeven en wedstrijden wordt in dit reglement een korte beschrijving en nuttige 
informatie gegeven, en een verwijzing naar Orweja-regelgeving. 
 
Niet door FHC te organiseren evenementen  
Dan zijn er nog Orweja-evenementen die niet door de jachtcommissie van de FHC 
georganiseerd kunnen worden, maar die we wel in dit reglement kort beschrijven ter 
informatie en voor de volledigheid. Het zijn alle evenementen waaraan de Stabijhoun en de 
Wetterhoun kunnen deelnemen. Dit zijn: 
- Orweja working test (OWT) 
- Orweja spaniel working test 
- provinciale jachthondenproef 
- NIMROD 
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SECTIE 2  
 

ORGANISATIE CLUBEVENEMENTEN 
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HOOFDSTUK 3 VOORSCHRIFTEN JACHTEVENEMENTEN  
 
Toezicht  
Jachtevenementen staan onder toezicht van de jachtcommissie, die dit toezicht tijdens het 
evenement doet uitoefenen door een wedstrijdleider. Die wedstrijdleider behoeft geen lid te 
zijn van de jachtcommissie.  
 
Verbod gebruik levend wild  
Op geen enkel jachtevenement, de veldwedstrijden en de jachtpraktijkdagen uitgezonderd, is 
het gebruik van levend wild, in welke vorm dan ook, toegestaan.  
 
Dummy’s  
De proeven worden gehouden met standaard (club)dummy’s (500 gr, compleet met koordje 
en dwarshoutje, in de kleuren groen of oranje), tenzij anders vermeld.  
 
Afwijkende dummy’s  
De jachtcommissie is gerechtigd te besluiten om voor bepaalde apporten afwijkende 
dummy’s te gebruiken Onder afwijkende dummy’s verstaan we zowel qua vorm als gewicht, 
en wel of niet bekleed zijn met vellen, veren of vlerken van (volgens de wet) bejaagbaar 
kleinwild, waterwild en overig wild. 
 
Koud wild  
Tijdens de clubdiplomadagen worden de proeven I en J met koud wild afgelegd.  
Voor alle jachtevenementen geldt dat alleen gebruik wordt gemaakt van Nederlands 
jachtwild dat op legale wijze is verkregen uit de kleinwildjacht, schadebestrijding of 
ongediertebestrijding.  
 
Sleepsporen  
Tijdens de working tests zijn sleepsporen met koud wild en/of dummy’s toegestaan.  
Sleept men met wild, dan dient er eenzelfde stuk wild aan het eind van de sleep te liggen. 
Sleept men met een dummy, dan dient er aan het eind van de sleep een dummy te liggen.  
 
Schot cq dummy launcher  
Bij working tests (niveau B en A) kan gebruik worden gemaakt van een dummy launcher, 
waarvan de dummy’s (plastic of canvas) geapporteerd moeten worden.  
Voor het afgeven van een schot bij proeven van de diverse evenementen kan er gebruik 
worden gemaakt van o.a. jachtgeweer, alarmpistool, starterpistool of dummy launcher. Het 
gebruik is uiteraard onder voorbehoud van bezit van de daarvoor noodzakelijke 
vergunning(en)/aktes en toestemming daarvoor van de grondeigenaar.  
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HOOFDSTUK 4 ADMINISTRATIE EN ORDE  
 
Aanvaarding reglement & instructiebevoegdheid  
Door deelname aan een jachtevenement aanvaardt de deelnemer de rechtsmacht van de 
RvB en de werking van het Kynologisch Reglement, het Orweja-reglement en van dit 
reglement jachtcommissie. Een deelnemer wordt geacht bekend te zijn met die reglementen. 
Voorts aanvaardt de deelnemer daarmee de instructiebevoegdheid van de jachtcommissie.  
 
Verklaring  
De aanvaarding zoals beschreven in het vorige artikel wordt door de deelnemer 
(eigenaar/voorjager) bevestigd tijdens de inschrijvingsprocedure waarin een verklaring van 
aanvaarding is opgenomen.  
 
A. INSCHRIJVING  
 
Bevoegdheid inschrijving  
De voorjager is gerechtigd de hond in te schrijven voor een clubevenement, mits er 
toestemming is van de eigenaar.  
Voor Orweja-evenementen is alleen de eigenaar van de hond gerechtigd de hond in te 
schrijven. 
 
Digitale inschrijving verplicht  
Inschrijving voor de clubevenementen is alleen mogelijk via de website van de FHC 
(clubevenementen) of MyOrweja (Orweja-evenementen).  
 
Jachtevenementen  
De kalender is te vinden op de jachtpagina van de website van de FHC en op de 
facebookpagina van de FHC. Ook worden evenement aangekondigd in de nieuwsbrieven. 
 
Opening- en sluitingsdata inschrijving clubevenementen  
1. Inschrijving voor een clubevenement staat open vanaf het moment van publicatie van de 

inschrijving. De precieze startdatum voor inschrijving van een clubevenement is te 
vinden op de website.  

2. De sluitingsdatum voor een clubevenement is 3 weken voor het betreffende evenement, 
tenzij anders vermeld. 

 
Opening- en sluitingsdata Orweja-evenementen  
Voor de opening- en sluitingsdata voor de inschrijving voor de Orweja-evenementen wordt 
verwezen naar de website van Orweja (www.Orweja.nl).  
 
Bijlagen bij inschrijfformulier  
Indien er bij de inschrijving bijlagen moeten worden toegevoegd (zoals bijvoorbeeld de 
stamboom en het registratiebewijs van de hond) wordt dat bij de digitale 
inschrijvingsprocedure vermeld. De inschrijving is pas volledig indien alle benodigde bijlagen 
zijn toegevoegd en de voorwaarden voor deelname (digitaal) zijn aanvaard. Per email wordt 
een bevestiging van inschrijving verzonden.  
 
Bevestiging van deelname  
1. Uiterlijk een week voor het betreffende evenement wordt aan de deelnemer(s) per email 

een bevestiging van deelname verzonden.  
2. Ook degenen die door overschrijving van het evenement niet kunnen deelnemen aan 

het evenement worden uiterlijk een week voor het betreffende evenement geïnformeerd.  
3. De inschrijving en deelname is pas definitief nadat ook het inschrijfgeld is voldaan.  
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Inschrijving meerdere honden  
1. Op clubevenementen mag een deelnemer/voorjager meerdere honden voorjagen.  
2. Indien een eigenaar/deelnemer met meerdere honden wenst deel te nemen, dient elke 

hond apart te worden ingeschreven.  
3. Deelname met meerdere honden is alleen toegestaan indien er geen overinschrijving is. 

Indien het evenement overschreven is, wordt dat aan de eigenaar/deelnemer kenbaar 
gemaakt en moet laatstgenoemde kiezen met welke hond wordt deelnemen.  

4. Voor mogelijke deelname met meerdere honden aan Orweja-evenementen gelden de 
reglementen van Orweja voor het betreffende evenement.  

 
Annulering inschrijving  
1.  Een inschrijving kan via een email aan het wedstrijdsecretariaat worden geannuleerd. 
2. Mondelinge annuleringen van een inschrijving wordt niet geaccepteerd.  
 
B. BETALING & RESTITUTIE  
 
Hoogte inschrijfgeld  
Het inschrijfgeld bedraagt een jaarlijks door de jachtcommissie vast te stellen bedrag per 
hond en kan per evenement verschillen. Zie daarvoor het formulier van inschrijving.  
 
Verplichting betaling  
Wanneer men zich (digitaal) voor een jachtevenement heeft ingeschreven, is betaling van 
het inschrijfgeld verplicht.  
 
Wanbetaling  
Indien het inschrijfgeld voor het evenement nog niet is voldaan, om welke reden dan ook, 
kan deelname aan het evenement worden geweigerd. 
 
Restitutie Inschrijfgeld  
1. Indien de deelnemer niet kan deelnemen wegens overinschrijving van het evenement 

worden geen administratiekosten ingehouden en dus het gehele inschrijfgeld 
gerestitueerd.  

2. Bij annulering van de inschrijving voor de sluitingsdatum worden 15% 
administratiekosten ingehouden en dus niet het volledig inschrijfgeld gerestitueerd.  

3. Bij annulering van de inschrijving na de sluitingsdatum, om welke reden dan ook, wordt 
er geen inschrijfgeld gerestitueerd.  

 
C. TOELATING  
 
Toelating hondenras(sen)  
Alle jachtevenementen staan open voor de Stabijhoun en/of Wetterhoun. De ‘of’ geldt in het 
geval van veldwerk omdat beide rassen in een andere rasgroep zijn ingedeeld en op 
verschillende wijzen veldwerk doen. Afhankelijk van de beschikbare terreinen wordt besloten 
of beide rassen op dezelfde dag de wedstrijd hebben of ieder op een aparte dag en op een 
voor het ras geschikt terrein.  
 
Daarnaast wordt per evenement aangegeven of er ook andere rassen uit rasgroep 7 en 8 
mee kunnen doen. Het gaat hierbij dan om de jachthondenrassen die op de ‘Orweja-lijst’ 
staan, waarvan dus een werkproef is vastgesteld.  
 
Stamboomloze honden en kruisingen met Stabijhoun of Wetterhoun mogen meedoen op 
clubevenementen, mits zij uiterlijk gelijken op een Stabijhoun of Wetterhoun, te bepalen door 
de wedstrijdleiding. Zij komen niet in aanmerking voor een titel. Voor Orweja-evenementen 
wordt verwezen naar de Orweja-reglementen.  
 



 

Reglement jachtcommissie Friese Hounen Club / vast te stellen door ALV op 26 maart 2023 12 

 
Toelating leden/niet-leden 
Per evenement wordt aangegeven of het openstaat voor alleen leden, of ook voor niet-leden. 
Leden van de FHC hebben bij overinschrijving altijd voorrang. 
 
Voorrangregels bij inschrijving 
Bij overinschrijving onder leden van de FHC geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt. 
Indien een evenement ook opengesteld is voor niet-leden dan geldt dat bij overschrijving 
leden van de FHC altijd voorrang hebben op niet-leden. 
Voor een evenement dat ook openstaat voor andere rassen worden leden eerst toegelaten, 
dan niet-leden met een Stabijhoun en/of Wetterhoun, en tot slot voorjagers met andere 
rassen. Dit geldt ook als een voorjager met Stabijhounen en/of Wetterhounen meerdere 
honden van deze rassen inschrijft.  
 
Werkboekje 
Voor veldwerkwedstrijden en zweetspoorproeven onder auspiciën van Orweja geldt dat de 
voorjager bij het aanmelden het werkboekje van de hond inlevert bij het 
wedstrijdsecretariaat. Zonder werkboekje is deelname uitgesloten.  
 
Leeftijdscategorieën  
Ten aanzien van de leeftijd van de hond op de dag van een clubevenement geldt dat honden 
die:  
- de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt van deelname zijn uitgesloten  
- de leeftijd van 12 maanden nog niet hebben bereikt, uitsluitend in de C-klasse mee 

kunnen doen 
 
Voor leeftijdsgrenzen van Orweja-evenementen zie het betreffende Orweja-reglement.  
 
Erkende diploma’s en certificaten  
Zodra er samenwerkingsverbanden zijn met andere rasverenigingen worden de diploma’s en 
certificaten die bij die verenigingen zijn behaald, geaccepteerd bij de FHC. Dit kan bv. van 
toepassing zijn bij toelating op working tests. 
 
D. GEDRAGSREGELS  
 
Gedrag voorjager  
De voorjager dient zich tijdens de wedstrijd te onthouden van:  
- het bij herhaling loslaten van de hond buiten de proeven om,  
- het mishandelen/fysiek straffen van de eigen hond of andere honden, 
- het onbetamelijk gedragen, mondeling dan wel fysiek, jegens keurmeester(s), 

wedstrijdleider, helpers en/of de wedstrijdorganisatie, dan wel mede-deelnemers en/of 
publiek, 

- het weigeren om de instructies van keurmeester(s), wedstrijdleider en/of de 
wedstrijdorganisatie op te volgen, 

- het bij herhaling tonen van onsportief gedrag, 
- het bij herhaling niet naleven van de regels zoals in dit reglement bepaald. 
 
Social media  
Voorjagers dienen zich op social media niet grievend en/of kwetsend uit te laten over 
keurmeester(s), wedstrijdleiding, de wedstrijdorganisatie en/of mededeelnemers.  
 
E. UITSLUITING  
 
Uitsluiting  
Uitgesloten van deelname zijn:  
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- honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden nog niet 
hebben bereikt, 

- honden die in de periode van 12 weken voorafgaande aan het evenement in 
omstandigheden of toestand hebben verkeerd waardoor het gevaar van besmetting met 
hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen 
valt, 

- teven die op de dag van het evenement in een toestand van loopsheid verkeren, 
- zichtbaar dragende teven.  
 
Organisatoren & betrokkenen  
 
Degene die de proeven voor een jachtevenement heeft ontworpen en/of uitgezet en/of 
ingetraind, mag op de betreffende dag geen hond(en) inschrijven of voorjagen.  
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HOOFDSTUK 5 ORGANISATIE EN VERLOOP EVENEMENTEN  
 
Eindverantwoordelijkheid  
De FHC is eindverantwoordelijk voor het georganiseerde evenement en voor een correcte en 
veilige uitvoering. 
 
Keuring dierenarts  
Bij Orweja-evenementen is de organiserende instantie verplicht om de deelnemende honden 
voor aanvang van de proeven te laten keuren door een dierenarts.  
 
Volgorde proeven  
De wedstrijdleiding bepaalt in welke volgorde de proeven door de deelnemers(groepen) 
moeten worden afgelegd.  
 
Instructies wedstrijdleiding  
1. Teneinde een vlot verloop te bevorderen, is de wedstrijdleiding bevoegd om tijdens het 

evenement wijzigingen aan te brengen in de eerder bepaalde volgorde en/of indeling.  
2. Instructies van de wedstrijdleiding dienen te allen tijde door de deelnemers worden 

opgevolgd.  
 
Programmaboekje  
1. Voor ieder evenement wordt digitaal een programmaboekje uitgegeven aan de 

deelnemers, keurmeesters, wedstrijdleiding en belanghebbenden.  
2. Het programmaboekje moet tenminste onderstaande gegevens bevatten:  
 - plaats en datum van het evenement;  
 - naam van de wedstrijdleider(s);  
 - namen van de keurmeesters en eventuele aspirant-keurmeesters;  
 - de ingeschreven honden met vermelding van stamboomnaam, stamboeknummer, 

ras, geslacht, geboortedatum, naam voorjager  
3. Bij voorkeur bevat het programmaboekje eveneens:  
 - indeling deelnemers(groepen);  
 - volgorde af te leggen proeven;  
 - mobiele nummer wedstrijdleiding;  
 - indeling keurmeesters;  
 - de voor een goed verloop geldende instructies;  
 - plattegrond van de locatie van de verschillende proeven.  
 
Aanlijnen honden  
1. Op de terreinen waar de evenementen worden gehouden dienen de deelnemende 

honden gedurende het gehele evenement, behoudens de momenten dat zij zelf een 
proef afleggen, te zijn aangelijnd.  

2. De wedstrijdleiding is gerechtigd bij overtreding van deze regel de loslopende hond voor 
verdere deelname uit te sluiten (= diskwalificatie).  

 
Identificatie honden  
De wedstrijdleiding heeft het recht de tatoeagenummers of chips van de deelnemende 
honden te controleren of te laten controleren.  
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HOOFDSTUK 6 OFFICIALS 
 
Wedstrijdleiding 
1. De jachtcommissie wijst voor elk evenement een wedstrijdleider aan. 
2. De wedstrijdleider heeft tot taak:  
 - de jachtcommissie op het betreffende evenement te vertegenwoordigen;  
 - toe te zien op de naleving van het in dit reglement gestelde;  
 - behandeling en afhandeling van eventuele klachten en/of geschillen;  
 - te controleren of de proeven in overeenstemming zijn met de inhoud van dit 

reglement;  
 - controle van het wedstrijdsecretariaat te velde;  
 - ondertekening van de diploma’s of certificaten. 
 
Keurmeesters  
Voor jachtevenementen onder auspiciën van Orweja worden officiële keurmeesters van de 
keurmeesterslijst van Orweja uitgenodigd. Voor clubevenementen, zoals de clubdiplomadag, 
kunnen naast officiële keurmeesters ook niet-officiële keurmeesters worden uitgenodigd. Zij 
hebben altijd hun sporen verdiend in de discipline die gekeurd wordt.   
 
Aanmelding keurmeesters  
Zij die voor benoeming tot keurmeester in aanmerking wensen te komen, melden zich 
daartoe schriftelijk aan bij de jachtcommissie van de FHC, met vermelding van hun 
kwaliteiten en ervaring op het gebied van het voorjagen van, werken met, en/of beoordelen 
van retrievers, alsmede hun motivatie om tot keurmeester benoemd te worden.  
 
Voorwaarden plaatsing lijst keurmeesters  
Kandidaten kunnen door de jachtcommissie op de lijst van keurmeester worden geplaatst, 
indien zij te goeder naam en faam bekendstaande meerderjarige Nederlanders dan wel 
Nederlands ingezetenen zijn.  
 
Mededeling besluit jachtcommissie  
1. Indien de jachtcommissie een besluit heeft genomen om een kandidaat wel of niet op de 

lijst van keurmeesters te plaatsen, wordt de kandidaat daar zo spoedig mogelijk van op 
de hoogte gebracht.  

2. Mocht de jachtcommissie besloten hebben de kandidaat niet op de lijst te plaatsen, dan 
wordt de reden van afwijzing aan de kandidaat meegedeeld.  

3. Door aanvaarding van het keurmeesterschap aanvaardt de keurmeester de rechtsmacht 
van de FHC, de instructiebevoegdheid van de jachtcommissie en de werking van dit 
reglement.  

 
Schrapping van keurmeesterslijst  
De aanstelling tot keurmeester kan te allen tijde door de jachtcommissie of op eigen initiatief 
van de keurmeester worden ingetrokken, doch niet eerder dan nadat de andere partij 
omtrent het voornemen daartoe is geïnformeerd en gehoord.  
 
Officiële geweren  
1.  Eventuele officiële geweren dienen gebruik te maken van een enkel- of dubbelloops 

hagelgeweer van een kaliber 12, 16 of 20.  
2. De officiële geweren worden door de keurmeester geïnstrueerd.  
3. De officiële geweren zijn verantwoordelijk voor het veilig gebruik van het geweer.  
 
Alternatieve geweren  
Het gebruik van dummy launcher, alarmpistool of starterpistool als alternatief voor officiële 
geweren is op jachtevenementen toegestaan, mits de gebruiker over de daarvoor benodigde 
vergunning/akte beschikt en daarvoor door de grondeigenaar toestemming is verleend.  
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Voorkomen belangenverstrengeling  
1. Wedstrijdleiding en/of keurmeesters mogen tijdens een clubevenement waar zij als 

zodanig functioneren zelf geen hond(en) voorjagen.  
2. Een keurmeester mag een hond waarvan de keurmeester zelf, of een van de 

huisgenoten of familieleden tot in de tweede graad, eigenaar of mede-eigenaar is, niet 
keuren.  

3. Evenmin mag de keurmeester een hond keuren die door huisgenoten en/of familieleden 
tot in de tweede graad, op het betreffende evenement wordt voorgejaagd.  

4. In de gevallen hiervoor in lid 2 en 3 beschreven wordt de proef afgenomen en 
beoordeeld door een collega keurmeester.  
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HOOFDSTUK 7 DIPLOMA'S, CERTIFICATEN EN PRIJZEN  
 
A. CLUBDIPLOMADAG 
 
Soorten diploma’s  
De FHC kent de diploma's C, B en A, gelijk aan de SJP’s van Orweja. Voor startende 
combinaties zijn er certificaten van deelname. 
 
Beoordeling  
1.  Tijdens een clubdiplomadag wordt een voldoende uitvoering van een proef gewaardeerd 

met een cijfer van 6 t/m 10: 
 6:  voldoende  
 7:  ruim voldoende  
 8:  goed  
 9: zeer goed  
 10:  volmaakt  
2. Een proef die onvoldoende wordt afgelegd, wordt gewaardeerd met de letter 'O' 

(onvoldoende).  
 
C-diploma  
Om het C-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m E tenminste een 6 
hebben behaald.  
 
B-diploma  
Om het B-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m H tenminste een 6 
hebben behaald.  
 
A-diploma  
- Om het A-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m J tenminste een 6 

hebben behaald.  
- Om proef I te mogen afleggen moet de hond voor de proeven A t/m H tenminste een 

voldoende hebben behaald, waarbij voor de apporteer proeven D t/m H tenminste een 7 
gemiddeld moet zijn behaald.  

- Om proef J te mogen afleggen moet de hond voor proef I tenminste een 6 hebben 
behaald.  

 
Prijzen clubdiplomadag  
1. Een clubdiplomadag is een diplomadag en geen wedstrijd. Er is wel een rangschikking, 

maar er zijn geen prijzen. 
2. De Stabijhoun en Wetterhoun met het hoogste aantal punten en een diploma, krijgt de 

titel clubkampioen met het jaartal, indien: 
 - de voorjager lid is van de FHC en 
 - de hond een stamboom heeft 
 Indien geen enkele deelnemer binnen een ras een diploma behaalt, krijgt de hond met 

het hoogste aantal punten de titel clubkampioen met jaartal, indien: 
 - de voorjager lid is van de FHC en 
 - de hond een stamboom heeft 
3. Bij een gelijk aantal punten, gaat de jongere hond voor de oudere en bepaalt de leeftijd 

van de honden dus de rangschikking.  
 
Uitreiking diploma’s en certificaten 
1. Als alle C-onderdelen voldoende zijn afgelegd, maar voor A of B is ingeschreven en op 

dit niveau een of enkele proeven niet zijn behaald, wordt het C-diploma wel uitgereikt.  
2. Als alle B-onderdelen voldoende zijn afgelegd, maar voor A is ingeschreven en op dit 

niveau een of enkele proeven niet zijn behaald, wordt het B-diploma wel uitgereikt. 



 

Reglement jachtcommissie Friese Hounen Club / vast te stellen door ALV op 26 maart 2023 18 

3. De starters krijgen een certificaat van deelname. 
4. Als een startende combinatie voldoende niveau laat zien voor een C-diploma, dan 

wordt het C-diploma uitgereikt.  
5. Diploma’s en certificaten worden niet nagezonden.  
 
B. WORKING TEST 
 
Soorten certificaten  
De FHC kent de certificaten C, B en A.  
 
Beoordeling  
1. Bij het afleggen van de vijf proeven kunnen per proef maximaal 20 punten worden 

behaald, totaal 100 punten.  
2. Een deelnemer heeft de working test behaald indien op alle proeven tezamen minimaal 

60 punten zijn behaald.  
 
Prijzen working test 
1. De jachtcommissie stelt per niveau (C, B en A) drie prijzen beschikbaar voor de (drie) 

honden die, op hun niveau, de certificaten behalen met het hoogste puntenaantal (1e, 2e 
en 3e plaats).  

2. Bij een gelijk aantal punten, is het aantal binnengebrachte apporten bepalend voor de 
rangschikking. De hond die de meeste apporten heeft binnengebracht, krijgt een hogere 
plaatsing.  

3. Bij een gelijk aantal punten én een gelijk aantal binnengebrachte apporten vindt de 
rangschikking plaats middels een barrage, of de wedstrijdleiding wijst in overleg met de 
organisatie vóór aanvang van de working test proeven aan die bepalend zijn voor de 
rangschikking. Indien de door de gedelegeerde aangewezen proeven, gezien de gelijke 
punten, evenmin uitsluitsel geven, volgt alsnog een barrage.  

 
Uitreiking certificaten  
1. Een deelnemer ontvangt een certificaat indien op alle proeven tezamen minimaal 60 

punten zijn behaald.  
- Certificaten worden niet nagezonden.  
 
C. TEAMWEDSTRIJD 
 
Beoordeling  
1. Bij het afleggen van de vijf proeven kunnen per proef maximaal 20 punten per hond 

worden behaald, totaal 100 punten. Per team zijn daarmee 300 punten te behalen.  
2. Een team heeft de working test behaald indien op alle proeven tezamen minimaal 180 

punten zijn behaald.  
 
Prijzen teamwedstrijd 
1. De jachtcommissie stelt drie prijzen beschikbaar voor de drie teams met het hoogste 

puntenaantal en alle apporten binnen hebben (1e, 2e en 3e plaats).  
2. Voor de ranking geldt dat het aantal apporten voor gaat op het aantal punten.  
3. Bij een gelijk aantal punten, is het aantal binnengebrachte apporten bepalend voor de 

rangschikking. Het team dat de meeste apporten heeft binnengebracht, krijgt een hogere 
plaatsing.  

4. Bij een gelijk aantal punten en een gelijk aantal apporten bepaalt de totale teamleeftijd 
van de honden de eindrangschikking en gaat het jongste team voor het oudere team.  

 
Uitreiking certificaten  
1. Elke deelnemer van het team ontvangt een certificaat indien op alle proeven gezamenlijk 

minimaal 180 punten zijn behaald.  
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2. Certificaten worden niet nagezonden.  
 
C. KOUDWILDTEST 
 
Beoordeling  
De honden worden individueel beoordeeld op hun geschiktheid voor eventuele deelname 
aan de veldwedstrijden. 
 
Uitreiking certificaten  
1. Iedere deelnemer krijgt een certificaat van deelname waarop de beoordeling omtrent de 

geschiktheid staat vermeld. Daarbij kan worden volstaan met de aantekening geschikt, 
ongeschikt of potentie.  

2. Certificaten worden niet nagezonden.  
 
D. ORWEJA-EVENEMENTEN  
 
Bepaling rangschikking Orweja-evenementen  
De onderlinge rangschikking op Orweja-evenementen wordt bepaald door het op dat 
evenement van toepassing zijnde Orweja-reglement.  
 
VELDWERK 
 
Prijzen veldwedstrijd 
De jachtcommissie stelt drie prijzen beschikbaar voor de honden die de 1e, 2e en 3e plaats 
behalen.  
 
Uitreiking certificaten  
1. Elke deelnemer die een kwalificatie of aantekening behaalt, ontvangt een certificaat.  
2. Certificaten worden niet nagezonden.  
 
ZWEETWERK 
 
Prijzen zweetspoorproef/schottest 
1. De jachtcommissie stelt drie prijzen beschikbaar voor de honden die de 1e, 2e en 3e 

plaats behalen op de zweetspoorproef.  
2. Voor het behalen van de schottest worden geen prijzen ter beschikking gesteld. 
 
Uitreiking certificaten  
1. Elke deelnemer die een kwalificatie of aantekening behaalt, ontvangt een certificaat.  
2. Certificaten worden niet nagezonden.  
 
STANDAARD JACHTHONDENPROEF 
 
Prijzen SJP 
Een SJP is in beginsel een diplomadag en geen wedstrijd. Er zijn dan ook geen prijzen te 
winnen.  
 
Uitreiking certificaten  
1. Elke deelnemer die aan de eisen voldoet van een C-, B- of A-diploma, ontvangt een 

diploma.  
2. Diploma’s worden niet nagezonden.  
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MEERVOUDIGE APPORTEERPROEF 
 
Prijzen MAP 
De jachtcommissie stelt drie prijzen beschikbaar voor de honden die de 1e, 2e en 3e plaats 
behalen.  
 
Uitreiking certificaten  
1. Elke deelnemer die aan de eisen voldoet van het B- of A-diploma, ontvangt een 

certificaat.  
2. Certificaten worden niet nagezonden.  
 
E. WAARDERING VOOR ELKE STABIJHOUN EN WETTERHOUN 
 
Het bestuur van de FHC en de jachtcommissie zijn trots op alle resultaten die Stabijhounen 
en Wetterhounen behalen. We plaatsen daarom de clubkampioenen van de clubdiplomadag 
en alle in het binnen- en buitenland behaalde officiële diploma’s en certificaten op onze 
website.  
 
De resultaten die onze eigen leden behalen, krijgen nog eens extra aandacht op de ALV. 
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SECTIE 3  
 

BESCHRIJVING CLUBEVENEMENTEN 
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HOOFDSTUK 8 CLUBDIPLOMADAG  
 
Algemeen  
Een clubdiplomadag omvat een aantal gestandaardiseerde proeven van kunstmatige aard, 
waarbij het niveau en de bruikbaarheid van de hond voor het werk na het schot getest en 
beoordeeld worden. Een clubdiplomadag kan gezien worden als een examen, en is geen 
wedstrijd. Het karakter van de clubdiplomadag dient een stimulerende en motiverende 
werking te hebben op de voorjagers. 
 
 
Doelgroepen en inschrijving 
1. We onderscheiden ervaren en startende combinaties van voorjager en hond. De ervaren 

combinaties trainen regelmatig en werken toe naar het behalen van een club- of SJP-
diploma. Hiervoor zijn drie klasses, te weten C, B en A. Zie voor uitleg bij ‘proeven’. De 
startende combinaties zijn nog niet zo ver, maar willen leren, ervaring opdoen en 
adviezen krijgen. Zij kunnen de C-proeven doen. 

2. De FHC kan ervoor kiezen om beide doelgroepen tegelijk te laten deelnemen op een 
clubdiplomadag, maar ook om te splitsen: een aparte dag voor ervaren combinaties en 
een aparte dag voor startende combinaties. 

2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse.  
 
Proeven  
De omschrijving van de opzet en uitvoering van de proeven en de eisen waaraan de 
volmaakte uitvoering van deze proeven dient te voldoen, zijn in overeenstemming met het 
gestelde in het reglement jachthondenproeven van Orweja, laatste druk. 
Bij de opzet en uitvoering van de proeven A t/m H dient rekening gehouden te worden met 
het feit dat de proeven worden afgelegd met dummy’s (minder verwaaiing).  
 
De C-proeven  
 
Proef A - Aangelijnd en los volgen  
Proef B - Uitsturen en komen op bevel  
Proef C - Houden van de aangewezen plaats  
Proef D - Apport te land  
Proef E - Apport uit diep water  
 
De B-proeven  
 
Proef F - Verloren apport te land  
Proef G - Markeerapport te land  
Proef H - Apport over diep water  
 
De A-proeven  
 
Proef I - Dirigeerproef te land  
Proef J - Apport van verre loper  
 
Bij het afleggen van de proeven voor het A-diploma dient eerst proef I te worden afgelegd en 
pas nadat de hond daarvoor tenminste een voldoende heeft behaald, kan proef J worden 
afgelegd.  
 
Combineren proeven  
Om de proeven sneller en aantrekkelijker te laten verlopen is het op een clubdiplomadag 
toegestaan twee of meer proeven voor het C- en B-diploma te combineren.  
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Indeling keurmeesters  
1. Bij de proeven voor het C- en B-diploma is het toegestaan dat een keurmeester een 

deel van de honden of een deel van de proeven beoordeelt.  
2. De proeven voor het A-diploma moeten door minimaal twee keurmeesters beoordeeld 

worden.  
3. De keurmeesters voor de proeven I en J worden in overleg met de wedstrijdleiding 

aangewezen.  
 
Bevoegdheden officials 
1. Indien de keurmeester daar redenen voor heeft, is de keurmeester bevoegd om, in een 

individueel geval of in het algemeen, de tijd te verlengen.  
2. Een keurmeester is bevoegd om een proef te laten beëindigen, wanneer er geen uitzicht 

op is dat de proef voldoende wordt afgelegd.  
3. Alhoewel bij de beoordeling van de proeven steeds is aangegeven dat een volmaakte 

afwerking, zoals niet verpakken, zittend afgeven en zich niet uitschudden, niet vereist is, 
kunnen factoren als deze, bij cumulatie van fouten, tot een onvoldoende leiden.  

 
  



 

Reglement jachtcommissie Friese Hounen Club / vast te stellen door ALV op 26 maart 2023 24 

HOOFDSTUK 9 WORKING TEST 
 
Algemeen  
Een working test omvat een vijftal niet gestandaardiseerde proeven van kunstmatige aard, 
waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van situaties zoals die in de jachtpraktijk en/of op 
veldwedstrijden kunnen voorkomen.  
Het doel van een working test is om voorjagers in wedstrijdverband ervaring op te laten doen 
in het voorjagen van hun hond in nagebootste jachtsituaties, en ook het stimuleren van het 
werken met de hond.  
 
Proeven  
1. Een proef kan uit meerdere onderdelen bestaan.  
2. De proeven worden, direct voor het afleggen van de proeven, door de keurmeesters aan 

de deelnemers uitgelegd.  
3. De keurmeesters die de proeven keuren, krijgen enige dagen voor de working test 

inzage in de door hen te keuren proef/proeven.  
 
Beoordeling van de proeven door de keurmeesters  
1. De proeven zijn zoveel mogelijk nagebootste jachtsituaties.  
2. De voorjager heeft, tenzij de proefopzet dit niet toelaat, de vrijheid zijn hond zo in te 

zetten en te ondersteunen zoals de voorjager dit op jacht of op een veldwedstrijd zou 
doen.  

3. De belangrijkste aandachtspunten voor de keurmeesters zijn:  
 - gedrag op post;  
 - wijze van werken van de hond;  
 - wijze van voorjagen;  
 - correctheid van het apporteren.  
4. De hoeveelheid (zowel veelvuldigheid als luidheid) geluid (zowel stem als fluit) die de 

voorjager gebruikt om zijn hond aanwijzingen te geven, wordt door de keurmeester(s) bij 
de beoordeling van een proef meegenomen.  

5. Het zeer hinderlijk piepen, janken of blaffen van de hond op post leidt tot een 
onvoldoende.  

6. De combinatie die op de meest efficiënte wijze en met de minste onrust in het veld de 
proef met goed gevolg aflegt, krijgt het hoogste aantal punten.  

7. Per proef kan maximaal 20 punten worden behaald en derhalve 100 punten in totaal.  
 
Indeling van de proeven  
1. Elk van de navolgende onderdelen moeten in de proeven aandacht krijgen:  
 - appel/heelwork;  
 - steadiness/postgedrag;  
 - markeren en onthouden (memory);  
 - verloren apport (vrij zoeken);  
 - waterwerk;  
 - sleepsporen;  
 - dirigeren (voor A-klasse).  
2. Uiteraard kunnen diverse onderdelen in één proef worden verwerkt.  
 
Verdeling van de klassen  
Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens 
clubdiplomadagen, SJP’s en working tests georganiseerd door (de) rasvereniging(en).  
 
C-KLASSE  
- voor honden met één of meerdere C-diploma’s 
- voor honden die op de datum van deelname de leeftijd van 12 maanden nog niet 

hebben bereikt 
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B-KLASSE  
- voor honden met één of meerdere B-diploma’s  
 
A-KLASSE  
- voor honden met één of meerdere A-diploma’s 
 
Inschrijving in de juiste klasse  
1. Deelnemers die na sluitingsdatum van de inschrijving een hoger diploma halen als 

waarvoor is ingeschreven, worden niet meer toegelaten in de lagere klasse. In dat geval 
wordt de deelnemers in de hogere klasse ingedeeld of bij terugtrekking wordt het 
inschrijfgeld retour gestort.  

2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse.  
 
Eisen inrichting proeven per klasse  
N.B. De eisen die specifiek worden genoemd voor de C-klasse gelden uiteraard ook 
(minimaal) voor de B- en A-klasse.  
 
C-KLASSE  
1. De honden mogen de proeven zowel los als aangelijnd afleggen, uitgezonderd die 

proeven waar steadiness essentieel is en de proef met een aangelijnde hond niet 
beoordeeld kan worden. Bij de beoordeling krijgt de los voorgejaagde hond een hogere 
waardering.  

2. De honden mogen de dummy’s zittend of staand afgeven.  
3. Met meerdere honden op post verblijven is toegestaan, met een maximum van twee.  
4. Apporteer opdrachten bestaan uit maximaal twee dummy’s per proef, met uitzondering 

van die proeven waarbij snelheid essentieel is (bijvoorbeeld een scurry).  
5. De proeven kunnen bestaan uit apporten te land, apport uit water, apporten over water, 

slepen of een combinatie hiervan.  
6. De werkafstanden zijn 30-40 meter, ook voor een sleep. 
7. Verleidingsdummy’s en springkonijn worden niet gebruikt.  
 
B-KLASSE  
1. De proeven dienen onaangelijnd te worden afgelegd.  
2. De honden mogen de dummy’s zittend of staand afgeven.  
3. Apporteeropdrachten bestaan uit maximaal drie dummy’s per proef, met uitzondering 

van proeven waarbij snelheid essentieel is, zoals (bijvoorbeeld) een scurry.  
4. De proeven kunnen bestaan uit apporten te land, apport uit water, apporten over water, 

slepen, verloren apporten of een combinatie hiervan. 
5. De werkafstanden zijn 60-70 meter, voor een sleep maximaal 150 meter. 
6. Bij een dubbele markeer opdracht kan een verplichte volgorde verlangd worden.  
7. Verleidingsdummy’s mogen worden toegepast, net als een springkonijn.  
 
A-KLASSE:  
1. De honden in deze klasse moeten alle proeven onaangelijnd afleggen.  
2. De honden mogen de dummy’s zittend of staand afgeven.  
3. De proeven kunnen bestaan uit apporten te land, apport uit water, apporten over water, 

slepen, verloren apporten, dirigeerapporten of een combinatie hiervan. De hoeken 
tussen de apporten zijn kleiner dan in de B-klasse. 

4. De werkafstanden zijn 70-125 meter, voor een sleep maximaal 300 meter. 
5. Bij een dubbele markeer opdracht kan een verplichte volgorde verlangd worden.  
6. Verleidingsdummy’s mogen worden toegepast, net als een springkonijn.  
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HOOFDSTUK 10 TEAMWEDSTRIJD  
 
Teamwedstrijd  
De teamwedstrijd is een working test waaraan wordt deelgenomen door teams die in principe 
bestaan uit drie honden van een verschillend africhtingsniveau. De organisatie kan een 
andere indeling maken afhankelijk van de niveaus van de ingeschreven honden. Het 
belangrijkste doel is immers samenwerken. 
 
Voorwaarden deelname  
Elk team moet bestaan uit drie gediplomeerde honden te weten een A-, een B- en een C-
hond.  
 
Inrichting proeven  
1. De proeven bestaan uit mimimaal één en maximaal twee apporten op A-, B- en C-niveau 

en dus minimaal drie en maximaal zes apporten in totaal per proef.  
2. De eisen per klasse zijn beschreven in het hoofdstuk working test.  
 
Uitvoering proeven  
1. Het staat een team vrij om te bepalen welke hond op welk onderdeel wordt ingezet.  
2. Als een hond een apport niet binnenbrengt, mag een andere hond op dat gemiste apport 

worden ingezet.  
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HOOFDSTUK 11 KOUDWILDTEST  
 
Inhoud, doel en karakter koudwildtest  
1. Een koudwildtest is bedoeld om honden en hun voorjagers ervaring te laten opdoen met 

situaties die zich tijdens de veldwedstrijden kunnen voordoen en hun geschiktheid voor 
eventuele deelname daaraan te testen.  

2. Daartoe worden, met gebruik van koud wild, verschillende veldwedstrijdvormen 
nagebootst.  

3. De koudwildtest heeft een informatief karakter en is nadrukkelijk géén wedstrijd, maar 
een test.  

 
Voorwaarden deelname  
1. Voor deelname aan de koudwildtest gelden de navolgende voorwaarden:  
 - Deelname staat enkel open voor Stabijhounen en Wetterhounen;  
 - De hond dient van (minimaal) goed B-niveau en enigszins dirigeerbaar te zijn;  
 - De hond moet zonder problemen alle bij wet toegestane haar- en veerwild 

apporteren;  
 - De hond moet beslist steady zijn (geen piepende, blaffende of jankende honden); 
 - De hond mag niet hard in de bek zijn;  
 - De hond mag nog geen veldwerkcertificaat hebben gehaald;  
2 Enige ervaring in de praktijkjacht strekt tot aanbeveling, maar is geen voorwaarde voor 

deelname.  
3. In beginsel mag een hond slechts éénmaal deelnemen aan de koudwildtest. Een 

uitzondering wordt gemaakt voor honden waarin de keurmeesters wél potentie zien, 
maar zij op dat moment nog niet geschikt achten voor deelname aan veldwedstrijden. 
Indien de keurmeesters bij de beoordeling aangeven dat zij de hond graag nog een keer 
terug willen zien, mag de hond nog een keer deelnemen.  

 
Uitsluiting (verdere) deelname  
Honden die ernstige fouten vertonen (zoals zeer slordig apporteren, wild weigeren, wild 
aanvreten, hard in de bek zijn en/of hinderlijk piepen of janken), kunnen door de organisatie 
en/of keurmeesters van verdere deelname worden uitgesloten  
 
Gedragsregels  
Tijdens de koudwildtest wordt deelname aan een veldwedstrijd gestimuleerd. Je wordt 
daarom geacht je te gedragen alsof je op een echte veldwedstrijd bent. Zie hiervoor ook in 
het hoofdstuk veldwedstrijden. 
 
Beoordeling  
1. De honden worden individueel beoordeeld op hun geschiktheid voor eventuele 

deelname aan de veldwedstrijden.  
2. Er wordt géén rangschikking opgesteld.  
 
  



 

Reglement jachtcommissie Friese Hounen Club / vast te stellen door ALV op 26 maart 2023 28 

HOOFDSTUK 12 JACHTPRAKTIJKDAG  
 
Doel en inhoud jachtpraktijkdag  
1. Een jachtpraktijkdag is een jachtdag op warm wild, waarbij de geschiktheid voor 

deelname aan veldwedstrijden kan worden getest en de deelnemers kennis kunnen 
maken met het reilen en zeilen tijdens een veldwedstrijd.  

2. Tijdens de jachtpraktijkdag worden een of meer vormen van veldwedstrijden beproefd.  
3. Deze dag is bedoeld voor combinaties die aan veldwedstrijden willen gaan deelnemen.  
 
Voorwaarden deelname  
1. Deelname staat open voor FHC-leden met hun Stabijhoun of Wetterhoun.  
2. De hond dient ervaring te hebben met het apporteren van warm wild.  
3. Voor het overige gelden dezelfde voorwaarden als bij de deelname aan de koudwildtest, 

zie aldaar.  
 
Uitsluiting (verdere) deelname  
Honden die ernstige fouten vertonen, zoals geen wild willen apporteren, wild aanvreten, hard 
in de bek zijn en hinderlijk piepen of janken, kunnen door de organisatie en/of keurmeesters 
van verdere deelname worden uitgesloten.  
 
Beoordeling  
1. De honden worden individueel beoordeeld op hun geschiktheid voor eventuele 

deelname aan de veldwedstrijden. Daarbij wordt uitgegaan van het gemiddeld 
werkniveau tijdens veldwedstrijden op noviceniveau.  

2. Er wordt géén rangschikking opgesteld.  
 
Keurmeesters  
Als keurmeesters kunnen worden uitgenodigd: veldwerkkeurmeesters en zij die hun sporen 
verdiend hebben tijdens de jacht en/of veldwedstrijden.  
 
Omvang deelname/loting  
1. Het aantal combinaties dat aan de jachtpraktijkdag kan deelnemen is afhankelijk van het 

ter beschikking gestelde veld en een inschatting van het wildaanbod en wordt derhalve 
door de jachtcommissie in samenspraak met de jachthouder bepaald.  

2. Bij overinschrijving wordt de plaatsing bepaald door middel van loting na de 
sluitingsdatum.  

 
Los/aangelijnd  
1. De honden worden in beginsel en bij voorkeur los voorgejaagd;  
2. In overleg of op instructie van de keurmeesters kan worden besloten dat een hond 

aangelijnd mag of moet worden voorgejaagd, bijvoorbeeld na (al dan niet herhaaldelijk) 
inspringen.  

 
Gedragsregels  
Om de jacht niet te verstoren en in verband met de veiligheid gelden alle gedragsregels 
zoals beschreven bij veldwedstrijden. Alleen bij het nemen en plaatsen van foto’s en/of 
video’s is geen toestemming nodig van een gedelegeerde van de FTC én de jachthouder, 
maar van de afgevaardigde van de jachtcommissie én de jachthouder.  
 
Inschrijving jachtpraktijkdag  
Voor deelname aan de jachtpraktijkdag kan men zich aanmelden bij de jachtcommissie. 
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SECTIE 4 
 

BESCHRIJVING ORWEJA-EVENEMENTEN 
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HOOFDSTUK 13 VELDWEDSTRIJD  
 
Een veldwedstrijd is een wedstrijd waarop jachthonden in het vrije veld jagend, voor en na 
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. 
Het doel is het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende 
honden en het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de 
deelnemende honden.  
 
Inschrijving veldwedstrijden  
Alle typen veldwedstrijden worden georganiseerd onder Orweja-regelgeving. Om deel te 
kunnen nemen aan een veldwedstrijd dient men zich in te schrijven via het digitale 
inschrijfsysteem van Orweja (www.orweja.nl).  
 
Loting veldwedstrijden  
Voor alle veldwedstrijd geldt dat bij overinschrijving de deelnemers worden gekozen door 
aanwijsplekken en lotingsregels zoals vermeld in de Orweja-reglementen.  
 
Gedragsregels  
Om de jacht niet te verstoren en vanwege de veiligheid gelden tijdens veldwedstrijden voor 
de voorjagers de navolgende gedragsregels.  
 
Weidelijkheidsregels  
Het houden van de weidelijke jacht staat te allen tijde primair en het houden van een 
“jachthondenwedstrijd” secundair.  
 
Kleding  
Voorjagers dienen bedekte kleding (bij voorkeur groen/bruin of camouflage) te dragen.  
 
Toeschouwers  
Het meenemen van toeschouwers/begeleiders in het veld is niet toegestaan.  
 
Onthouden commentaar  
1. Omdat we te gast zijn, dienen voorjagers zich te onthouden van commentaar, 

bijvoorbeeld op:  
 - Wijze post-indeling, drijven, verloop jacht etc.  
 - Kwaliteit schutters.  
 - Hoeveelheid en kwaliteit gepresenteerde wild.  
2. Commentaar ten aanzien van het werken van andere honden dient achterwege te 

blijven.  
 
Instructies  
Voorjagers dienen alle instructies van veldwedstrijdleiding en/of keurmeesters op te volgen.  
 
Aanwijzingen  
Wanneer de jagermeester of de geweren vanwege de veiligheid of om andere redenen 
aanwijzingen geven, dienen deze te worden opgevolgd.  
 
Drijfjacht in het veld (Stabijhoun)  
Bij de jachtvorm drijfjacht in het veld dienen de honden onder het geweer te blijven werken 
conform de werkstandaard. Voorjagers richten zich op de instructies en aanwijzingen van de 
keurmeesters/wedstrijdleiding en/of jagermeester/geweren.  
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Drijfjacht in de wetlands (Wetterhoun)  
Bij de jachtvorm drijfjacht in de wetlands dienen de geldt dat de honden onder het 
geweer blijven werken conform de werkstandaard. Voorjagers richten zich op de 
instructies/aanwijzingen van de keurmeesters/wedstrijdleiding en/of jagermeester/geweren.  
 
Communiceren  
Communiceren met keurmeesters, geweren of andere personen, waaronder de andere 
deelnemers, dient tijdens de jacht tot het uiterste minimum te worden beperkt.  
 
Aanlijnen  
De honden blijven te allen tijde aangelijnd totdat de wedstrijdleiding of de keurmeesters te 
kennen geven dat je de hond dient af te lijnen, omdat je in de wedstrijd bent.  
 
Uit de wedstrijd  
Voorjagers die definitief uit de wedstrijd zijn, dienen zich aan dezelfde regels te houden als 
zij die nog in de wedstrijd zitten. 
  
Beperking verstoring  
Teneinde de kans op verstoring van het wild te minimaliseren dient:  
- bij verplaatsingen met de auto naar of in het veld moet zoveel mogelijk met elkaar 

meegereden te worden;  
- bij nadering van het veld de lichten van de auto worden gedimd;  
- bij het uitstappen en gereedmaken het geluidsniveau tot het minimum worden beperkt;  
- het geluid van de mobiele telefoon te worden uitgeschakeld.  
 
Uitsluiting (verdere) deelname  
Bij calamiteiten of overtreding van de in dit hoofdstuk genoemde artikelen kan de deelnemer 
van verdere deelname worden uitgesloten.  
 
Gebruik mobiele telefoon / social media  
1. Het gebruik van de mobiele telefoon dient tijdens de veldwedstrijden beperkt te worden 

tot het strikt noodzakelijke. Dit teneinde de kans op verstoring van het wild en/of de 
wedstrijd te minimaliseren.  

2. Het gebruik van de mobiele telefoon is niet toegestaan vanaf het moment dat men in de 
wedstrijd is tot het moment dat men weer uit de wedstrijd is.  

3. Men dient zich te realiseren dat het nemen van foto’s tijdens de jacht en zeker het 
plaatsen van die foto’s op social media zeer gevoelig kan liggen bij de jachthouder en/of 
de geweren. Het nemen en plaatsen van foto’s en/of video’s is dan ook alleen 
toegestaan na toestemming van de gedelegeerde van het FTC bij een veldwedstrijd én 
de jachthouder.  
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HOOFDSTUK 14 ZWEETWERK  
 
ZWEETSPOORPROEF 
 
Een zweetspoorproef is wedstrijd waarbij de situatie van een aangeschoten of aangereden 
en gevlucht stuk grofwild wordt nagebootst waarin de hond het stuk moet nazoeken, ofwel 
het spoor moet uitwerken van aanschotplaats tot het eindstuk. 
 
Soorten proeven 
Er zijn zes wedstrijdsporen in verschillende moeilijkheidsgraden. Hierna volgt een korte 
beschrijving. Voor details wordt verwezen naar het algemeen veldwedstrijdreglement, 
supplement voor dashonden, zweethonden en terriërs op www.orweja.nl. 
 
Zweetspoorproef A 
Het spoor is 1000 meter, is 40-44 uur oud en bevat drie rechthoekige haken, twee 
wondbedden en zes verwijspunten. 
Toelatingseisen: de hond is minimaal twee jaar oud en heeft een D-kwalificatie. 
 
Zweetspoorproef B 
Het spoor is 1000 meter, is 40-44 uur oud en bevat drie rechthoekige haken met drie 
wondbedden, en zes verwijspunten. 
Toelatingseisen: de hond heeft een D- of E-kwalificatie. 
 
Zweetspoorproef C 
Het spoor is 500 meter, is 40-44 uur oud en bevat twee rechthoekige haken, een wondbed 
en drie verwijspunten. 
Toelatingseisen: de hond heeft een D-, E- of F-kwalificatie. 
 
Zweetspoorproef D 
Het spoor is 1000 meter, is 20-24 uur oud en bevat drie rechthoekige haken, twee 
wondbedden en zes verwijspunten. 
Toelatingseisen: de hond is minimaal twee jaar oud en heeft een aantekening Sv 
(schotvastheid) of een SJP C-diploma. 
 
Zweetspoorproef E 
Het spoor is 1000 meter, is 20-24 uur oud en bevat drie rechthoekige haken met drie 
wondbedden, en zes verwijspunten. 
Toelatingseisen: de hond heeft een aantekening Sv (schotvastheid) of een SJP C-diploma. 
 
Zweetspoorproef F 
Het spoor is 500 meter, is 20-24 uur oud en bevat twee rechthoekige haken, een wondbed 
en drie verwijspunten. 
Toelatingseisen: de hond heeft een aantekening Sv (schotvastheid) of een SJP C-diploma. 
 
Een verwijspunt kan in de praktijk van alles zijn zoals een gebroken takje, zweet, printen van 
de hoeven etc. Hierdoor weet de voorjager dat hij op het goede spoor zit. In wedstrijden 
worden hiervoor veelal kleine gele stickertjes op het spoor gebruikt.   
 
Inschrijving zweetspoorproeven  
Alle typen zweetspoorproeven worden georganiseerd onder Orweja-regelgeving. Om deel te 
kunnen nemen aan een veldwedstrijd dient men zich in te schrijven via het digitale 
inschrijfsysteem van Orweja (www.orweja.nl).  
 
 
 

http://www.orweja.nl/
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Loting zweetspoorproeven  
Voor alle veldwedstrijd geldt dat bij overinschrijving de deelnemers worden gekozen 
door aanwijsplekken en lotingsregels zoals vermeld in de Orweja-reglementen.  
 
SCHOTVASTPROEF 
 
De zweetspoorproeven D, E en F hebben onder andere als toelatingseis dat de hond een 
aantekening Sv (schotvastheid) heeft of een SJP C-diploma. Indien nodig of wenselijk kan de 
jachtcommissie een schottest organiseren. 
 
Het doel van de schottest is vast te stellen of de deelnemende honden niet schotschuw of te 
schotgevoelig zijn. Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de 
test tenminste zes maanden oud zijn.  
 
De test wordt afgelegd in een overzichtelijk terrein. De voorjager stuurt de hond onaangelijnd 
uit op aanwijzing van de keurmeester. Zodra de hond minimaal 30 en maximaal 50 meter 
van zijn voorjager is verwijderd, geeft een officieel geweer, op aanwijzing van de 
keurmeester, met een hagelgeweer twee schoten af, kort na elkaar.  
 
Honden die niet schotschuw of overgevoelig voor het schieten zijn, hebben deze test met 
goed gevolg afgelegd. Schotschuwheid en/of overgevoeligheid voor het schieten kan zich 
onder meer openbaren door er angstig vandoor te gaan of zich uit angst proberen te 
verbergen. Indien de keurmeester twijfelt omtrent de uitslag, is hij bevoegd de test, na 
ongeveer 30 minuten, opnieuw te laten afleggen.  
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HOOFDSTUK 15 OVERIGE EVENEMENTEN 
 
Naast de al beschreven club- en Orweja-evenementen zijn er nog meer Orweja-
evenementen. We geven hier een korte beschrijving ter informatie en een verwijzing naar de 
website waar beschrijvingen en reglementen na te lezen zijn. We maken onderscheid in 
evenementen die FHC kan en mag organiseren (al ligt hier momenteel niet de focus op) en 
overige evenementen die FHC niet kan en mag organiseren. 
 
Mogelijk door FHC te organiseren evenementen 
Standaard jachthondenproef (SJP) 
Een SJP bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven (A tot en 
met C) en zeven gestandaardiseerde apporteerproeven (D tot en met J).  
 
Het doel is primair de mate van perfectie en het niveau van de opleiding voor het werk na het 
schot van de deelnemende honden vast te stellen door middel van een formeel examen aan 
de hand van gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven en 
gestandaardiseerde enkelvoudige apporteerproeven.  
 
Een standaard jachthondenproef mag worden georganiseerd door rechtspersonen en/of 
combinaties van rechtspersonen die zijn erkend door de Jagersvereniging, door 
rasverenigingen en door combinaties van rasverenigingen onder voorwaarde dat alleen 
honden van het betreffende ras/rassen mogen worden toegelaten.  
 
Meervoudige apporteerproef (MAP) 
Een MAP bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-
niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A- niveau.  
 
Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk na het schot van de deelnemende 
honden onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Hierbij vormen de elementen 
gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken, een zwaarwegende factor 
in de beoordeling. Daarnaast worden in wedstrijdverband de prestaties van de deelnemende 
honden met elkaar vergelijken.  
 
Een MAP mag worden georganiseerd door de Jagersvereniging erkende rechtspersonen of 
door combinaties van erkende rechtspersonen en door rasverenigingen (of combinaties van 
rasverenigingen). Voor rasverenigingen en/of combinaties van rasverenigingen geldt de 
voorwaarde dat uitsluitend honden worden toegelaten van het betreffende ras en/of honden 
die zijn ingedeeld in dezelfde categorie.  
 
Overige evenementen 
Orweja working test (OWT) 
Een Orweja working test is een wedstrijd om de werkkwaliteiten van de verschillende 
apporterende hondenrassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en 
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy’s.  

Het doel van de OWT is het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de 
deelnemende honden en het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van 
de deelnemende honden. 

Uitsluitend aan verenigingen met een WTOV-status (working test organiserende vereniging) 
en aan combinaties van WTOV’s alsmede aan de RvB en de Jagersvereniging kan 
vergunning worden verleend tot het uitschrijven van working tests.  
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Orweja Spaniel working test (SWT) 
Een Orweja spaniel working test is een wedstrijd om de werkkwaliteiten van de 
verschillende drijvende hondenrassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en 
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy’s.  

Het doel van de SWT is het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde drijvende werk 
(jagen), apporteren en omschakelen van jagen naar apporteren en visa versa van de 
deelnemende honden, het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van 
de deelnemende honden en ter voorbereiding op deelname aan veldwedstrijden.  

Uitsluitend aan verenigingen met een SWTOV-status (spaniel working test organiserende 
vereniging) en aan combinaties van SWTOV’s alsmede aan de RvB en de Jagersvereniging 
kan vergunning worden verleend tot het uitschrijven van spaniel working tests.  
 
Provinciale jachthondenproef (PJP) 
De Provinciale Jachthondenproef bestaat in beginsel uit vier meervoudige, niet 
gestandaardiseerde proeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde 
apporteerproef op A-niveau.  
 
Het doel van de Provinciale Jachthondenproef is enerzijds na het seizoen van de 
jachthondenproeven het in wedstrijdverband provinciaal vergelijken van de prestaties van de 
honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in de 
mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden. Uiteindelijk resulteert dit in een Provinciaal 
Kampioen van dat jaar op A niveau en op B niveau.  

De Provinciale Jachthondenproef wordt zo mogelijk eenmaal per jaar georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van de Provinciale Jachthonden Commissaris. De Provinciale 
Jachthonden Commissaris kan de organisatie van de PJP delegeren aan door de 
Jagersvereniging erkende rechtspersonen of combinaties van erkende rechtspersonen.  

NIMROD 
De Nimrod bestaat in beginsel uit drie meervoudige niet gestandaardiseerde 
apporteerproeven.  
 
Het doel van de Nimrod is enerzijds aan het einde van het seizoen van de 
jachthondenproeven het in wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de meest 
succesvolle honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in 
de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden. Inschrijving kan alleen op uitnodiging. 

De commissie jachthondenproeven (CJP) wijst een organiserend comité aan en delegeert 
naar eigen goeddunken bevoegdheden aan dit comité.  

Meer informatie 
Alles over de hier genoemde proeven en wedstrijden is terug te vinden in diverse 
reglementen die hier te vinden zijn: www.orweja.nl/reglementen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orweja.nl/reglementen
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SECTIE 5  
 

OVERIGE BEPALINGEN 
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HOOFDSTUK 16 DISKWALIFICATIE EN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 
 
Onderscheid diskwalificatie / disciplinaire maatregel  
1. Bij ongeoorloofd gedrag van een hond kan deze worden gediskwalificeerd.  
2. Bij ongeoorloofd gedrag kan aan de voorjager, als begeleider van de hond, een 

disciplinaire maatregel worden opgelegd.  
 
A. Diskwalificatie hond  
Redenen diskwalificatie  
Redenen voor diskwalificatie van de hond kunnen zijn:  
- Agressief gedrag van de hond jegens andere honden of mensen 
- Schotschuw zijn 
- Hard in de bek zijn 
- Het kapot bijten, aanvreten of zwaar beschadigen van dummy’s of wild. Als een dummy 

onherstelbaar wordt beschadigd, komen de kosten voor vervanging ad €15 per stuk voor 
rekening van de voorjager. 

- Het verstoppen of begraven van dummy’s of wild 
 
Tijdens de proeven  
Gedurende het verloop van een proef kan de keurmeester de hond diskwalificeren.  
 
Buiten de proeven  
Buiten het verloop van een proef kan alleen de wedstrijdleiding een hond diskwalificeren.  
 
Melding diskwalificatie  
Indien een hond wordt gediskwalificeerd, dient dit terstond aan de wedstrijdleiding en het 
wedstrijdsecretariaat te velde te worden gemeld.  
 
Gevolgen diskwalificatie  
1. Na diskwalificatie mag de hond -indien gewenst- de overige proeven afleggen buiten 

mededinging, als training.  
2. Aan een gediskwalificeerde hond wordt geen diploma of certificaat uitgereikt.  
3. In de uitslag wordt achter de naam van de hond een 'D' geplaatst.  
4. Met betrekking tot teamwedstrijd: indien een hond wordt gediskwalificeerd, mag deze 

hond -indien gewenst- buiten mededinging, als training, mee blijven doen, maar voor de 
punten worden de andere teamleden ingezet. 

2. Met betrekking tot teamwedstrijd: de punten die de gediskwalificeerde hond behaald 
heeft bij eerdere afgelegde proeven worden niet meegerekend bij de einduitslag van het 
betreffende team.  

 
B. Disciplinaire maatregelen  
Redenen disciplinaire maatregelen  
Redenen voor het opleggen van een disciplinaire maatregel aan een voorjager kunnen zijn:  
- het bij herhaling loslaten van de hond buiten de proeven om 
- het mishandelen of fysiek straffen van de eigen hond of andere honden 
- het onbetamelijk gedragen, mondeling dan wel fysiek, jegens: keurmeester(s), 

wedstrijdleiding, helpers, mede-deelnemers en/of publiek 
- het weigeren om de instructies van keurmeester(s), wedstrijdleiding en/of de 

wedstrijdorganisatie op te volgen 
- het bij herhaling tonen van onsportief gedrag 
- het bij herhaling niet naleven van de regels als in dit reglement bepaald 
 
Mogelijke disciplinaire maatregelen  
Aan de voorjager kunnen de navolgende disciplinaire maatregelen worden opgelegd:  
- mondelinge waarschuwing door de keurmeester of wedstrijdleiding;  
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- uitsluiting van verdere deelname aan het betreffende evenement door de 
wedstrijdleiding  

- schriftelijke waarschuwing van de jachtcommissie  
- uitsluiting van deelname aan FHC-evenementen voor een nader vast te stellen periode  
 
De zwaarte van de disciplinaire maatregel(en) dient evenredig te zijn met de ernst van de 
gedragingen van de voorjager waarop de maatregel(en) ziet. 
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HOOFDSTUK 17 KLACHTEN EN GESCHILLEN  
 
Klacht beoordeling keurmeester  
Tegen de beoordeling van een hond door een keurmeester is geen beklag mogelijk, tenzij 
blijkt dat afgeweken is van het in dit reglement gestelde.  
 
Indienen klacht tijdens wedstrijddag  
1. Klachten betreffende de proeven moeten ter plaatse en zo spoedig mogelijk na de 

aanleiding voor de klacht, maar uiterlijk voor de prijsuitreiking, aan de wedstrijdleiding 
worden voorgelegd. De wedstrijdleiding doet, indien de aard van klacht dit vereist, ter 
plaatse uitspraak.  

2. De uitspraak van de wedstrijdleiding is tijdens de wedstrijddag voor alle partijen bindend.  
3. Eventuele reclamaties over punten en/of puntentelling kan alleen op de dag van de 

wedstrijd bij de wedstrijdleiding worden aangekaart.  
 
Indienen klacht na de wedstrijddag  
Tegen uitspraken van een wedstrijdleiding, alsmede klachten omtrent een FHC-evenement 
die niet zodanig spoedeisend zijn dat de wedstrijdleiding zich daarover ter plaatse heeft 
willen uitspreken, kan schriftelijk, binnen acht dagen na afloop van het FHC-evenement, per 
e-mail bij de jachtcommissie een beklag worden ingediend.  
 
Termijn beslissing jachtcommissie  
1. De jachtcommissie is gehouden om, binnen zes weken na het indienen van een 

schriftelijke klacht, een oordeel te geven over de klacht.  
2. De jachtcommissie informeert de indiener van de klacht, het FHC-bestuur en (voor zover 

van toepassing) de persoon of personen tegen wie de klacht is gericht schriftelijk binnen 
een week nadat de jachtcommissie tot hun oordeel is gekomen.  

 
Beroep tegen beslissing jachtcommissie  
1. Tegen het oordeel van de jachtcommissie kan in beroep worden gegaan bij het FHC-

bestuur.  
2. Dit beroep dient per e-mail binnen vier weken na het schriftelijke oordeel van de 

jachtcommissie bij het FHC-bestuur worden ingediend.  
3. Het FHC-bestuur doet, na de jachtcommissie omtrent haar oordeel te hebben gehoord, 

binnen zes weken na ontvangst van het beroep einduitspraak.  
4. Beroep tegen de einduitspraak van het FHC-bestuur is niet mogelijk  
 
Meldplicht misstanden  
Keurmeesters en de door de jachtcommissie aangewezen wedstrijdleider(s) zijn verplicht om 
een voorjager die zich misdraagt ten opzichte van zijn hond of ten aanzien van wie of wat 
dan ook, bij de wedstrijdleiding te rapporteren.  
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HOOFDSTUK 18 SLOTBEPALINGEN  
 
Wijziging reglement  
Voorgenomen wijzigingen van dit reglement worden in de nieuwsbrief gepubliceerd. 
Bekrachtiging van de wijziging vindt te allen tijde plaats via goedkeuring door het bestuur van 
de FHC.  
 
Afwijken reglement  
Om uitzonderlijke redenen kan de wedstrijdleiding tijdens een FHC-evenement afwijken van 
het gestelde in dit reglement. Bijvoorbeeld indien en voor zover de omstandigheden ten 
aanzien van een proef zodanig zijn dat aan de essentie van die proef anders geen recht kan 
worden gedaan.  
 
Onvoorziene gevallen  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van mening omtrent 
toepassingen ervan, beslist het bestuur van de FHC, eventueel na horen van de 
jachtcommissie.  
 
Reglement kennen 
1. Deelnemers aan FHC-evenementen die onder het onderhavige reglement vallen worden 

geacht op de hoogte te zijn van dit reglement. 
2. Deelnemers aan FHC-evenementen die reglementair vallen onder de Orweja worden 

geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen, die raadpleegbaar zijn op de website 
van Orweja. 

 
Aansprakelijkheid  
1. Deelnemers aan FHC-evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent 

zijn aan het deelnemen van de in dit reglement opgenomen FHC-evenementen. De 

deelnemers zijn volledig wettelijk aansprakelijk voor elke door hen of hun hond 

veroorzaakte schade aan derden. Deelnemers kunnen er zelf voor kiezen om een 

verzekering af te sluiten voor wettelijke aansprakelijkheid die ook de risico’s dekt voor 

het trainen met honden in groepsverband en het meedoen aan proeven en wedstrijden. 

 

2. De FHC en de jachtcommissie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige 

schade, ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van deelname aan 

de FHC-evenementen, tenzij die schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid.  


