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Voorwoord
Het Reglement Jachthondenproeven regelt de jachthondenproeven in Nederland.
De inhoud van dit reglement prevaleert boven het gestelde in enig ander
geschrift. Uitzondering hierop vormen de statuten en de reglementen van de
R.v.B. en de statuten van de K.N.J.V.
Gebruikers van dit reglement wordt verzocht gemotiveerd commentaar en
voorstellen ter verbetering in te dienen bij de C.J.P.
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Hoofdstuk I

Algemene definities
Art. I.1

F.C.I.

Fédération Cynologique Internationale.

Art. I.2

R.v.B.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland.

Art. I.3

K.R.

Kynologisch Reglement. Een reglement,
dat is uitgevaardigd door de R.v.B. en
dat regelt: organisatie van de kynologie
in Nederland, registratie, exposities,
wedstrijden, examens , praktijkproeven
(waaronder veldwedstrijden en jachthondenproeven), tuchtrecht, bezwaar en
beroep. (Zie www.raadvanbeheer.nl)

Art. I.4

K.N.J.V.

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Art. I.5

ORWEJA

Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden.

Art. I.6

C.J.

Commissie Jachthonden.
Commissie Jachthondenproeven.

Art. I.7

C.J.P.

Art. I.8

J.W.R.

Jachthondenwedstrijdraad.

Art. I.9

R.J.C.

Raad van Jachthondencommissarissen.

Art. I.10

Gewest

Gewest van de K.N.J.V.

Art. I.11

Rasvereniging

Een bij de R.v.B. aangesloten kynologische
vereniging die de belangen behartigt van
een of meer hondenrassen, die genoemd
zijn in het rassenoverzicht (Aanhangsel 1).

Art. I.12

Ras

Een door de F.C.I. of voor Nederland door
de R.v.B. erkend hondenras.

Art. I.13

Rasgroep

Rasgroep: een verzameling van min of
meer verwante rassen, die op grond
daarvan door de F.C.I. zijn ondergebracht
in één groep.

Art. I.14

Categorie

Een door de C.J. vastgestelde nadere
groepering van binnen één rasgroep ingedeelde rassen.
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Art. I.15

KNJV-proef

De jachthondenproef als geregeld in
bijlage A van dit reglement.

Art. I.16

MAP

De jachthondenproef als geregeld in
bijlage B van dit reglement (Meervoudige
Apporteerproef).

Art. I.17

Nimrodproef

De jachthondenproef als geregeld in
bijlage C van dit reglement.

Art. I.18

PJP

De jachthondenproef als geregeld in
bijlage D van dit reglement (Provinciale
Jachthondenproef).

Art. I.19

Proef

Elk der afzonderlijke proeven van een
jachthondenproef.

Art. I.20

De Nederlandse Jager

Officieel orgaan van de K.N.J.V.

Art. I.21

Voorjager

Degene die een hond op een jachthondenproef voorjaagt.

Art. I.22

Official

Ieder die bij een jachthondenproef met
een gereglementeerde taak is belast, met
uitzondering van de keurmeester.

Art. I.23

Registratiedocument

Het officiële genummerde document
afgegeven door een door de C.J. erkende
instantie die de registratie tot doel heeft
en die I.S.O. (International Standardization Organization) gecertificeerde identificatiechips verstrekt.

Art. I.24

Registratienummer

Het nummer van het registratiedocument.

Art. I.25

Eigenaar

Ieder die in de Nederlandse stamboekhouding of, indien de hond niet in de Nederlandse stamboekhouding is opgenomen,
in een door de F.C.I. erkende buitenlandse
stamboekhouding als eigenaar geregistreerd staat, alsmede diegene die in het
registratiedocument als eigenaar geregistreerd staat.
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Hoofdstuk II

Definitie en doelstelling van
jachthondenproeven
Art. II.1 Definitie
ππ Een jachthondenproef is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband, ter beoordeling dan wel ter vergelijking van hun prestaties worden
onderworpen.
Art. II.2 Doelstelling
1. De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot doel een uitspraak
te doen over de bruikbaarheid voor het werk ná het schot van de deelnemende honden.
2. Het uiteindelijke doel van de jachthondenproeven is de bevordering van de
weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van goed afgerichte
honden in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en waarderen.
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Hoofdstuk III

Soorten Jachthondenproeven
Art. III.1 De KNJV-proef
1. Een KNJV-proef is een jachthondenproef als omschreven in bijlage A van dit
reglement.
2. Een KNJV-proef bestaat uit gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven en gestandaardiseerde enkelvoudige apporteerproeven.
3. Een KNJV-proef is primair een examen.
Art. III.2 De Meervoudige Apporteerproef (MAP)
1. Een Meervoudige Apporteerproef is een jachthondenproef als omschreven
in bijlage B van dit reglement.
2. Een Meervoudige Apporteerproef bestaat uit samengestelde, niet gestandaardiseerde apporteerproeven, waarbij per proef in beginsel twee stukken
wild moeten worden geapporteerd.
3. Een Meervoudige Apporteerproef is primair een wedstrijd.
Art. III.3 De Nimrodproef
1. De Nimrodproef is een jachthondenproef als omschreven in bijlage C van
dit reglement.
2. De Nimrodproef bestaat uit samengestelde, niet gestandaardiseerde apporteerproeven, waarbij per proef in beginsel drie stukken wild moeten
worden geapporteerd.
3. De Nimrodproef is primair een wedstrijd.
Art. III.4 De Provinciale Jachthondenproef (PJP)
1. De Provinciale Jachthondenproef is een jachthondenproef als omschreven
in bijlage D van dit reglement.
2. De Provinciale Jachthondenproef bestaat uit samengestelde, niet gestandaardiseerde apporteerproeven, waarbij per proef in beginsel drie stukken
wild moeten worden geapporteerd.
3. De Provinciale Jachthondenproef is primair een wedstrijd.
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Hoofdstuk IV

Voorschriften voor het uitschrijven van
jachthondenproeven en het verlenen van
vergunningen
Art. IV.1 Voor elke jachthondenproef is een vergunning nodig
ππ Voor het uitschrijven van elke jachthondenproef in Nederland is een vergunning van de C.J nodig. Namens de C.J. en onder eindverantwoordelijkheid van de C.J. worden de nodige vergunningen afgegeven door de C.J.P.
Art. IV.2 Elke jachthondenproef onder toezicht van de C.J.P.
ππ Elke jachthondenproef in Nederland staat onder toezicht van de C.J.P., die
dit toezicht doet uitoefenen door een gedelegeerde.
Art. IV.3 Organisaties met recht op een vergunning (voorwaarden)
1. Uitsluitend aan gewesten en combinaties van gewesten, aan rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen, evenals aan de R.v.B. en de K.N.J.V.
kan vergunning worden verleend tot het uitschrijven van jachthondenproeven.
2. Aan rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen kan alleen vergunning worden verleend voor het uitschrijven van een KNJV-proef, indien op
de uit te schrijven KNJV-proef uitsluitend honden van het (de) betreffende
ras(sen) worden toegelaten.
3. Aan rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen kan alleen vergunning worden verleend voor het uitschrijven van een MAP, indien op de uit te
schrijven MAP uitsluitend honden worden toegelaten die zijn ingedeeld in
eenzelfde categorie. (Zie Aanhangsel 1.)
Art. IV.4 Aanvraag van een vergunning: procedure
1. Instanties die een jachthondenproef wensen uit te schrijven, vragen de
nodige vergunning aan bij het secretariaat van de C.J.P.
2. De aanvraag voor het verkrijgen van de nodige vergunning moet worden
gedaan volgens een door het secretariaat van de C.J.P. te verstrekken model
en dient het secretariaat van de C.J.P. te hebben bereikt vóór 1 april van het
het kalenderjaar, waarin het desbetreffende seizoen begint.
3. Zo spoedig mogelijk na 1 april beslist de C.J.P. over de dan lopende aanvragen en stelt de kalender jachthondenproeven vast. De datum van aanvraag
geeft daarbij geen enkele voorrang.
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4. Zodra over de aanvragen is beslist, stelt het secretariaat van de C.J.P. de
aanvragende instanties zo spoedig mogelijk in kennis van de beslissing,
geeft de nodige vergunningen af en zorgt voor publicatie onder ORWEJA in
de Nederlandse Jager op de website van de K.N.J.V.
5. De C.J.P. wijst gedelegeerden aan en stelt de organiserende instanties daarvan in kennis.
Art. IV.5 Datumconflicten
ππ Indien zich datumconflicten voordoen of indien het verlenen van een
vergunning niet strookt met de doelstellingen of het belang van de jachthondenproeven, kan het afgeven van een aangevraagde vergunning worden
geweigerd.
Art. IV.6 Maximering van het aantal vergunningen is mogelijk
ππ De C.J. kan, gehoord de C.J.P., de R.J.C. en de J.W.R., beslissen, dat jaarlijks
niet meer vergunningen worden afgegeven dan een door haar vast te stellen maximum.
Art. IV.7 Kalender jachthondenproeven
1. In de door het secretariaat van de C.J.P. te publiceren kalender jachthondenproeven wordt voor elke jachthondenproef vermeld:
a. de naam van de organiserende instantie,
b. de plaats en datum van de jachthondenproef,
c. de soort jachthondenproef,
d. het maximum aantal toe te laten honden,
e. de datum van opening en sluiting van de inschrijvingen en
f. de instantie waartoe men zich voor nadere inlichtingen kan wenden.
2. Eventuele wijzigingen in en/of aanvullingen op de kalender worden door
tussenkomst van het secretariaat van de C.J.P. gepubliceerd.
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Hoofdstuk V

Het inschrijven en toelaten van honden op de
jachthondenproeven
Art. V.1 Eigenaren mogen inschrijven (voorwaarde)
1. Voor jachthondenproeven kan door hen, die in Nederland woonachtig zijn,
slechts worden ingeschreven indien zij lid zijn van een bij de Raad van
Beheer aangesloten vereniging en/of van de K.N.J.V.
2. Een hond kan slechts voor een jachthondenproef worden ingeschreven door
degene, die op de dag van de inschrijving eigenaar van de hond is.
3. Inschrijvingen mogen slechts worden geweigerd om redenen als in dit
reglement zijn aangegeven.
Art. V.2 Aanvaarding rechtsmacht en werking reglementen
1. Door deelname aan een jachthondenproef aanvaardt de deelnemer de
rechtsmacht van de R.v.B., de werking van het Kynologisch Reglement (K.R.)
en de werking van het Reglement Jachthondenproeven en wordt hij geacht
bekend te zijn met deze reglementen.
2. Voor toepassing van lid 1 worden zowel de eigenaren als de voorjager van
de ingeschreven honden geacht deel te nemen en deelnemer te zijn.
Art. V.3 Honden die mogen worden ingeschreven
ππ Voor jachthondenproeven kunnen slechts honden worden ingeschreven:
a. die behoren tot een ras, dat is ingedeeld in een categorie staande honden,
spaniëls, retrievers, terriërs of teckels (Zie Aanhangsel 1.);
b. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse
stamboekhouding;
c. waarvoor op de dag van de inschrijving, de inschrijving in de Nederlandse
stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd (De eigenaar dient
een schriftelijk bewijs van aanvraag bij de inschrijving te overleggen.);
d. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de
inschrijving zijn ingeschreven in een door de F.C.I. erkende buitenlandse
stamboekhouding;
e. waarvoor op de dag van inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland
woonachtig is, de inschrijving in een door de F.C.I. erkende buitenlandse
stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd (De eigenaar dient
een schriftelijk bewijs van aanvraag bij de inschrijving te overleggen.);
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f. die, indien de eigenaar Nederlander dan wel Nederlands ingezetene is,
niet zijn ingeschreven in enige door de F.C.I. erkende stamboekhouding op
voorwaarde dat zij zijn getatoeëerd dan wel zijn voorzien van een I.S.O. gecertificeerde identificatiechip, beschikken over een genummerd registratiedocument en uiterlijk duidelijke gelijkenis vertonen met één van de rassen
als bedoeld in lid a.
Art. V.4 Uitsluitingen
1. Honden die aan de oren zijn gecoupeerd en die in Nederland geboren zijn
na 30 april 1989 of in het buitenland, nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren zijn na 30
september 1996, mogen niet voor jachthondenproeven worden ingeschreven.
2. Honden, die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 en honden die
in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod
van kracht is geworden en die aan de staart zijn gecoupeerd anders dan
krachtens medische noodzaak, mogen niet voor jachthondenproeven
worden ingeschreven. Indien van toepassing dient de medische noodzaak te
worden aangetoond d.m.v. een door de betrokken dierenarts ondertekende
verklaring.
3. Loopse teven mogen niet aan jachthondenproeven deelnemen.
4. Honden waarvoor de R.v.B. heeft bepaald dat zij uit veiligheids-, maatschappelijke of kynologische overwegingen niet mogen deelnemen aan wedstrijden, examens en praktijkproeven, omdat zij bepaalde kenmerken vertonen
of omdat zij behoren tot een bepaald ras, mogen niet voor jachthondenproeven worden ingeschreven.
Art. V.5 Opening en sluiting van de inschrijving
1. De datum van opening van de inschrijving wordt voor alle jachthondenproeven, tegelijk met de kalender jachthondenproeven, door de C.J.P.
gepubliceerd.
2. De sluiting van de inschrijvingen wordt door de organiserende instantie
vastgesteld. De inschrijving moet minimaal zeven dagen voor de datum
waarop de jachthondenproef zal plaatsvinden, worden gesloten. De datum
van sluiting van de inschrijvingen wordt op de vergunning vermeld.
3. Voor de openingsdatum en na de sluitingsdatum is het verboden inschrijvingen te accepteren.
Art. V.6 Maximum aantal honden en overinschrijving
1. Voor iedere jachthondenproef moet het maximum aantal toe te laten honden door de organiserende instantie worden vastgesteld. Dit aantal wordt
op de vergunning vermeld.
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2. Bij overinschrijving wordt tot de dertigste dag na publicatie van de kalender
jachthondenproeven voorrang verleend aan honden waarvan de eigenaar
lid is van de organiserende instantie en vervolgens aan honden waarvan de
eigenaar lid is van de K.N.J.V. Overigens is de volgorde van binnenkomen
van de inschrijfformulieren bepalend.
3. Bij overinschrijving mogen honden als reserve in het programma worden
vermeld. Zij mogen aan de jachthondenproef deelnemen indien en voor zover definitief ingeschreven honden bij aanvang van de proeven absent zijn.
De volgorde waarin zij in het programma worden vermeld en de volgorde
waarin zij bij absentie mogen deelnemen, wordt bepaald conform de in lid
2 vastgestelde voorrangsregeling.
Art. V.7 Gebruik inschrijfformulier van de C.J.P. is verplicht
1. De inschrijving moet schriftelijk geschieden op een inschrijfformulier volgens een door het secretariaat van de C.J.P. te verstrekken model.
2. Digitale inschrijving is toegestaan onder voorwaarde dat gebruik wordt
gemaakt van het inschrijfformulier, dat gedownload kan worden via de
website van de KNJV onder ORWEJA. Een scan van het ingevulde en ondertekende formulier kan per email worden verzonden.
Art. V.8 Verklaringen op het inschrijfformulier
ππ Op de inschrijfformulieren moeten de volgende te ondertekenen verklaringen voorkomen:
a. Ondergetekenden, eigenaar en voorjager, verklaren dat zij door inschrijving
de rechtsmacht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de werking van het Kynologisch Reglement en de werking van het
Reglement Jachthondenproeven aanvaarden en dat zij op de hoogte zijn van
het feit, dat ze geacht worden deze reglementen te kennen.
b. Ondergetekende, eigenaar, verklaart dat de ingeschreven hond voor zover
hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in
omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of
enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal
laten deelnemen indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten
voordoen.
c. Ondergetekende, eigenaar, verklaart dat in geval de ingeschreven hond
een teef is, deze niet te zullen laten deelnemen indien zij op de dag van de
jachthondenproef in een toestand van loopsheid verkeert.
d. Ondergetekende, eigenaar, verkaart dat de ingeschreven hond, voor zover
in Nederland geboren na 31 augustus 2001, of in het buitenland geboren
nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, niet aan
de staart is gecoupeerd anders dan krachtens medische noodzaak.
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e. Ondergetekende, eigenaar, verplicht zich het inschrijfgeld te voldoen.
Art. V.9 Inschrijfgeld
ππ Het inschrijfgeld bedraagt, inclusief het door de organiserende instantie te
verstrekken wild, niet meer dan een jaarlijks door de C.J.P. vast te stellen
maximum bedrag per hond. Het staat de organiserende instantie vrij om,
naar eigen goeddunken, reducties toe te passen.
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Hoofdstuk VI

De organisatie, het verloop en de afwikkeling
van jachthondenproeven
Art. VI.1 Dierenarts
1. De organiserende instantie is verplicht, de ingeschreven honden vóór
aanvang van de proeven te laten onderzoeken door een door de organisatie
aangestelde dierenarts.
2. Tot het vaststellen van besmettingsgevaar en loopsheid is uitsluitend de
aangestelde dierenarts bevoegd. De organiserende instantie is op grond van
de beslissingen van de dierenarts, verplicht uitvoering te geven aan wat
daarover in dit reglement is bepaald.
Art. VI.2 Programma
1. Voor iedere jachthondenproef wordt door de organiserende instantie een
programma uitgegeven. Dit programma wordt kosteloos verstrekt aan
deelnemers, keurmeesters en gedelegeerde.
2. Het programma moet tenminste onderstaande gegevens bevatten:
a. de naam (namen) van de organiserende instantie(s),
b. de plaats waar en de datum waarop de jachthondenproef plaatsvindt,
c. de tijd van samenkomst,
d. de soort jachthondenproef,
e. de naam van de gedelegeerde van de C.J.P.,
f. de namen van de keurmeesters en de proeven die zij keuren en
g. de namen van de ingeschreven honden met vermelding van:
–– ras,
–– geslacht,
–– registratiedocument (naam en registratienummer van het document
vermelden),
–– identificatienummer (volledig vermelden),
–– geboortedatum,
–– de namen van de ouderdieren,
–– de naam van de fokker,
–– de naam van de eigenaar met het volledige adres (inclusief postcode),
–– de naam van de voorjager.
3. Bij honden, die worden ingeschreven op grond van het gestelde in artikel
V.3 onder f mag geen kennelnaam worden vermeld. Indien de namen van de
ouderdieren en/of van de fokker niet bekend zijn, wordt in het programma
op die plaats “onbekend” vermeld.
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4. In het programma mag in een aparte rubriek “reserves” een onbeperkt aantal honden worden opgenomen (Zie ook artikel V.6). De organisatie dient
de inschrijvers van reservehonden te laten weten, dat zij alleen mogen
deelnemen als een hond uit het programma niet deelneemt. De reservehonden worden uiterlijk ingedeeld op het moment, dat men de plaats van
samenkomst verlaat om met de proeven te beginnen.
Art. VI.3 Programma naar gedelegeerde
1. De organiserende instantie draagt er zorg voor, dat de gedelegeerde uiterlijk
op de derde werkdag voorafgaande aan de dag van de jachthondenproef
in het bezit is van een volledig programma. Met een digitaal programma
wordt geen genoegen genomen.
2. Nadat het programma aan de gedelegeerde is toegestuurd, mag geen hond
meer in het programma worden bijgeschreven.
Art. VI.4 Bijzondere verboden
ππ Bijzondere verboden, die in werking treden gedurende een jachthondenproef:
a. Het is verboden tegenover keurmeesters of officials handtastelijk te zijn,
onwelvoeglijke taal te gebruiken of deze functionarissen anderszins te
beledigen of te bedreigen dan wel zich op een andere wijze onbetamelijk te
gedragen.
b. Het is verboden om honden die niet ter beoordeling zijn opgeroepen, los te
laten lopen.
c. Het is verboden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.
d. Het is verboden om honden te mishandelen.
Art. VI.5 Aanwijzingen
ππ Deelnemers dienen aanwijzingen van wedstrijdleiders en keurmeesters stipt
op te volgen.
Art. VI.6 Controle identificatienummers
ππ Gedelegeerde en keurmeesters zijn bevoegd de identificatienummers van
de deelnemende honden te (doen) controleren. De organiserende instantie
draagt er zorg voor, dat daartoe gedurende de dag van de betreffende jachthondenproef een chipreader aanwezig is.
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Art. VI.7 Eerder beginnen met een proef
ππ Indien om organisatorische reden eerder met een deel van de proeven
moet worden begonnen dan op het officiële tijdstip van de aanvang van de
proeven, is dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van de gedelegeerde
toegestaan.
Art. VI.8 Wild
1. Voor zover van toepassing moeten de proeven worden afgelegd met het
door de organiserende instantie beschikbaar gestelde wild.
2. Tijdens een jachthondenproef mag uitsluitend van dood wild gebruik worden gemaakt.
3. De organiserende instantie is verantwoordelijk voor het verstrekken van
wild in goede staat.
4. Als één stuk wild door meerdere honden moet worden geapporteerd, dient
de organisatie de hoogste eisen aan de kwaliteit van dat wild te stellen.
5. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor een correct omgaan met het wild.
Art. VI.9 Aanleveren gegevens na afloop van jachthondenproef
ππ Uiterlijk een week na afloop van een jachthondenproef dient door de organiserende instantie aan het secretariaat van de C.J.P. te worden toegezonden:
a. Een volledig bijgewerkt en voor zover nodig gecorrigeerd programma.
b. Een recapitulatiestaat met de volledige uitslag. In de eerste kolom van de
recapitulatiestaat wordt het behaalde diploma ingevuld of een “X”, indien
een hond geen diploma heeft behaald of een “D”, indien de hond is gediskwalificeerd.
c. Een overzicht van het aantal behaalde diploma’s (KNJV-proef: uitsplitsen
in A, B en C, overige jachthondenproeven: in A en B), het aantal honden
zonder diploma en het aantal gediskwalificeerde honden.
d. De niet uitgereikte diploma’s (blanco en verschreven) worden direct na
afloop van de proeven aan de gedelegeerde overhandigd.
e. Een overzicht van de honden die een A-diploma behaalden, met de gegevens
van de hond (volledige naam, ras en stamboek met nummer), de gegevens
van de eigenaar (naam, adres met postcode en woonplaats, telefoonnummer) en het behaalde aantal punten.
f. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een door de CJP goedgekeurd computerprogramma, mogen bovenstaande gegevens digitaal worden aangeleverd.
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Hoofdstuk VII

Gedelegeerden, keurmeesters en
officiële geweren
Art. VII.1 Aanwijzen gedelegeerde
1. De C.J.P. wijst voor iedere jachthondenproef, hetzij uit haar midden, hetzij
uit de lijst van keurmeesters, een gedelegeerde aan die de C.J.P. op de jachthondenproef vertegenwoordigt en namens haar toeziet op de naleving van
dit reglement.
2. De gedelegeerde brengt van zijn bevindingen rapport uit aan de C.J.P.
3. De gedelegeerde mag niet als voorjager of eigenaar van een hond bij de
jachthondenproef zijn betrokken.
Art. VII.2 Benoeming keurmeesters
1. De R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V benoemen gezamenlijk, op
voordracht van de C.J., keurmeesters voor de jachthondenproeven.
2. Een benoeming kan voor een bepaalde periode worden verleend. Aan het
einde van de periode besluiten de R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de
K.N.J.V. gezamenlijk, op voordracht van de C.J., de benoeming definitief te
verlenen, de periode te verlengen of de benoeming in te trekken.
3. Door aanvaarding van de benoeming aanvaardt de keurmeester de rechtsmacht van de R.v.B. en de werking van dit reglement.
Art. VII.3 Plaatsing op de lijst van aspirant-keurmeesters (voorwaarden)
1. Zij die voor benoeming tot keurmeester in aanmerking wensen te komen,
melden zich door tussenkomst van het bestuur van een gewest dan wel van
een rasvereniging aan als aspirant-keurmeester bij de C.J.P. Het betreffende
bestuur brengt een schriftelijk, gemotiveerd advies uit aan de C.J.P.
2. Om voor plaatsing op de lijst van aspirant-keurmeesters in aanmerking
te komen, moeten kandidaten minimaal aan de volgende voorwaarden
voldoen:
a. Zij moeten te goeder naam en faam bekend staande meerderjarige Nederlanders dan wel Nederlandse ingezetenen zijn.
b. Zij moeten lid zijn van de K.N.J.V. en voor zover van toepassing van de
rasvereniging, waarvan het bestuur advies heeft uitgebracht.
c. Zij moeten recentelijk, tenminste gedurende drie jaren, op bevredigende
wijze, zulks ter beoordeling van de C.J.P., één of meerdere honden hebben voorgejaagd op jachthondenproeven.

22

Reglement
Reglement

3.

4.
5.
6.

7.

‘10

d. Zij moeten met goed gevolg het theoretische deel van het K.N.J.V.
(P.B.N.A.)-jachtexamen c.q. van het Flora- en Faunawet examen hebben
afgelegd.
e. Zij moeten beschikken over relevante kynologische kennis (o.m. herkenning van de jachthondenrassen, kennis van hun werkeigenschappen en
de indeling in categorieën). Van kandidaten kan worden geëist, dat zij
een nader te bepalen examen op kynologisch gebied hebben afgelegd.
De C.J.P. is bevoegd als aspirant-keurmeester uit te sluiten diegene die:
a. naar het oordeel van de C.J.P. ongeschikt is voor het keurmeesterschap;
b. een op het maken van winst gericht bedrijf uitoefent waarin honden
worden verhandeld of andere activiteiten, gericht op de hondensport,
worden ondernomen, dan wel rechtstreeks of indirect in of voor een
zodanig bedrijf werkzaam is of daarin belangen heeft;
c. honden ter dekking aanbiedt teneinde winst te behalen;
d. een beroep of bedrijf uitoefent, dat gericht is op behandeling, opvoeding,
training of verzorging van honden.
Als de C.J.P. een verzoek om op de lijst van aspirant-keurmeesters geplaatst
te worden afwijst, wordt de reden van afwijzing aan betrokkene meegedeeld.
De C.J.P. plaatst uitsluitend kandidaten op de lijst van aspirant-keurmeesters, indien zij de behoefte aan uitbreiding van het keurmeesterkorps voor
de jachthondenproeven onderkent.
Indien een groter aantal geschikte kandidaten voor het aspirant-keurmeesterschap wordt aangemeld dan waaraan, naar het oordeel van de C.J.P., behoefte bestaat, is de C.J.P. bevoegd uitsluitend de naar haar oordeel meest
geschikte kandidaten op de lijst van aspirant-keurmeesters te plaatsen.
Door aanvaarding van het aspirant-keurmeesterschap aanvaardt de
aspirant-keurmeester de rechtsmacht van de R.v.B. en de werking van dit
reglement.

Art. VII.4 Ervaring opdoen als leerling-keurmeester
1. Een aspirant-keurmeester doet, alvorens examen te doen, eerst één of
meerdere seizoenen ervaring op als leerling-keurmeester.
2. De C.J.P. wijst de proeven aan, waar de leerling-keurmeester ervaring op
kan doen.
3. Voor aanvang van de jachthondenproef voegt de gedelegeerde de leerlingkeurmeester toe aan één of meerdere keurmeesters. Hij zal dit in goed overleg doen met de aan te wijzen keurmeester(s) en de leerling-keurmeester.
4. Tijdens de jachthondenproef wordt de leerling-keurmeester door de aangewezen keurmeester beschouwd en behandeld als leerling en uitdrukkelijk
niet als iemand die examen aflegt.
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5. Na afloop van elk seizoen bericht de leerling-keurmeester het secretariaat
van de C.J.P. waar, wanneer en onder wiens toezicht hij als leerling-keurmeester heeft opgetreden. Hij voegt een verslag van zijn leerervaringen toe.
6. Een leerling-keurmeester die gedurende tenminste één seizoen tenminste
drie maal een KNJV–proef en eenmaal een MAP onder toezicht van verschillende keurmeesters als leerling-keurmeester heeft opgetreden, kan op zijn
verzoek door de C.J.P. worden uitgenodigd om zijn keurmeesterexamen af
te leggen.
7. De C.J.P. kan, op verzoek van een aspirant-keurmeester, besluiten deze zonder leerling-periode toe te laten tot het keurmeesterexamen.
Art. VII.5 Inrichting keurmeesterexamen
1. Het keurmeesterexamen wordt in één seizoen gedurende tenminste drie
KNJV.-proeven en één MAP door de betrokken gedelegeerden en door de
door hen aan te wijzen keurmeesters, afgenomen. De C.J.P. wijst de proeven
aan waar het examen wordt afgenomen.
2. Tijdens de jachthondenproef vormen de aangewezen keurmeester(s) en de
gedelegeerde zich een oordeel over de examenkandidaat.
3. Zij leggen na afloop van de jachthondenproef hun oordeel afzonderlijk vast
in een rapport. Een modelrapport wordt door de gedelegeerde aangeleverd.
Het rapport wordt rechtstreeks of door tussenkomst van de betrokken
gedelegeerde aan het secretariaat van de C.J.P. gezonden.
4. De rapportage van de aangewezen keurmeester(s) aan de C.J.P. is strikt
vertrouwelijk. Over deze rapportage wordt geen enkele mededeling gedaan.
Art. VII.6 Uitslag keurmeesterexamen
1. Op de eerste vergadering van de C.J.P., volgend op de datum waarop het
laatste deel van het examen is afgelegd, wordt door de C.J.P. over de voordracht voor benoeming tot keurmeester beslist.
2. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters en gedelegeerden
wordt geconcludeerd, dat hij “ongeschikt” is, wordt de kandidaat afgewezen. Van een dergelijke beslissing wordt hem door de secretaris van de C.J.P.
schriftelijk mededeling gedaan.
3. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters en gedelegeerden
wordt geconcludeerd, dat hij “nog niet geschikt” is, wordt de kandidaat
gehandhaafd op de lijst van aspirant-keurmeesters en wordt hem een
herexamen aangeboden. Van een dergelijke beslissing wordt hem door de
secretaris van de C.J.P. schriftelijk mededeling gedaan.
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4. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters en gedelegeerden wordt geconcludeerd, dat hij “geschikt” is, stelt de C.J.P. aan de C.J.
voor de kandidaat voor te dragen voor benoeming tot keurmeester voor de
jachthondenproeven.
5. Zodra de aspirant-keurmeester door de R.v.B. en het Landelijk Bestuur van
de K.N.J.V. tot keurmeester is benoemd, stelt de C.J. de betrokkene schriftelijk op de hoogte van zijn benoeming en wordt hij toegevoegd aan de lijst
van keurmeesters.
Art. VII.7 Oordeel C.J., R.v.B. en Landelijk Bestuur K.N.J.V.
1. Diegene, die naar het oordeel van de C.J. ongeschikt is voor het keurmeesterschap, wordt ondanks een met goed gevolg afgelegd examen, niet door
de C.J. voorgedragen voor de benoeming tot keurmeester.
2. Diegene, die naar het oordeel van de R.v.B. of het Landelijk Bestuur van de
K.N.J.V. ongeschikt is voor het keurmeesterschap, wordt ondanks een met
goed gevolg afgelegd examen, niet tot keurmeester benoemd.
3. Niet tot keurmeester worden benoemd diegene, die naar het oordeel van de
R.v.B., het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. en/of de C.J.
a. een op het maken van winst gericht bedrijf uitoefent waarin honden
worden verhandeld of andere activiteiten, gericht op de hondensport,
worden ondernomen, dan wel rechtstreeks of indirect in of voor een
zodanig bedrijf werkzaam is of daarin belangen heeft;
b. honden ter dekking aanbiedt teneinde winst te behalen;
c. een beroep of bedrijf uitoefent, dat gericht is op de behandeling, opvoeding, training of ver-zorging van honden.
4. Bij een besluit tot weigering van het doen van een voordracht of van een
benoeming tot keurmeester op grond van het derde lid, wordt de reden van
ongeschiktheid aan betrokkene medegedeeld.
Art. VII.8 Intrekking benoeming tot keurmeester
1. Een benoeming tot keurmeester kan door de benoemende instanties worden ingetrokken, indien betrokkene aantoonbaar disfunctioneert, dan wel
activiteiten gaat ontwikkelen, als bedoeld in Artikel VII.7, derde lid onder a
tot en met c.
2. Een benoeming tot keurmeester wordt door de benoemende instanties
ingetrokken ingevolge een uitspraak van het Tuchtcollege voor de Kynologie
van de Raad van Beheer of van de Ereraad van de K.N.J.V.
3. Een besluit tot intrekking als bedoeld in het eerste lid wordt niet genomen,
dan nadat betrokkene schriftelijk van het voornemen daartoe op de hoogte
is gebracht en in de gelegenheid is gesteld schriftelijk zijn opvattingen ter
kennis van de benoemende instanties te brengen.
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4. Een besluit tot intrekking als bedoeld in het eerste lid wordt onder opgave
van redenen aan betrokkene medegedeeld.
Art. VII.9 Organisaties nodigen keurmeesters uit
1. De organiserende instantie kiest uit de lijst van keurmeesters voor de jachthondenproeven het benodigde aantal keurmeesters voor het beoordelen
van de honden.
2. Indien door onvoorziene omstandigheden het vereiste aantal keurmeesters
niet aanwezig is en de mogelijkheid ontbreekt daarin alsnog te voorzien,
mag, mits de organiserende instantie overmacht kan aantonen, na toestemming van de gedelegeerde met minder dan het vereiste aantal worden
volstaan.
Art. VII.10		Bevoegdheid keurmeesters
1. De C.J. verleent ingevolge delegatie van bevoegdheid door de R.v.B. aan alle
keurmeesters voor de Nederlandse jachthondenproeven, toestemming om
in België als keurmeester te fungeren op “Jachtbrevet-Proeven”, die worden
georganiseerd onder de rechtsmacht van de Koninklijke Maatschappij
St. Hubertus.
2. Onverkort het gestelde in het eerste lid, geeft een benoeming tot keurmeester voor de jachthondenproeven slechts bevoegdheid om op jachthondenproeven, als in dit reglement bedoeld, binnen Nederland als keurmeester op
te treden.
Art. VII.11		Honden van familieleden en eigen honden
1. Een keurmeester mag een hond waarvan hij of een van zijn huisgenoten
of familieleden tot in de tweede graad eigenaar of mede-eigenaar is, niet
keuren.
2. Een keurmeester mag op een jachthondenproef waar hij keurt, geen honden voorjagen.
Art. VII.12		Officiële geweren en voorschriften gebruik jachtgeweer
1. Voor zover van toepassing wordt op jachthondenproeven geschoten door
“officiële geweren”.
2. De officiële geweren worden door de keurmeesters geïnstrueerd.
3. De officiële geweren dienen gebruik te maken van een enkel- of dubbelloops hagelgeweer van een kaliber 12, 16 of 20, waarbij als munitie hagelpatronen en hagelloze patronen zijn toegestaan.
4. De organisatie is verantwoordelijk voor de noodzakelijke vergunning(en)
voor het gebruik van de geweren op de proeflocatie.
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5. Als aantoonbaar geen vergunning is verleend voor het gebruik van een
jachtgeweer met hagelpatronen of hagelloze patronen, mag in een incidenteel geval, op voorwaarde dat het gelegaliseerd is, gebruik gemaakt worden
van:
–– een hagelgeweer als omschreven in lid 3 van dit artikel met inzetstuk en
gebruik van 9 mm dummypatronen),
–– een lookalike hagelgeweer in combinatie met een 9 mm revolver.
De gedelegeerde moet hierover in een zo vroeg mogelijk stadium, doch
uiterlijk op de 3e werkdag voorafgaand aan de dag van de jachthondenproef
worden geïnformeerd.
6. De officiële geweren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid.
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Hoofdstuk VIII

Klachten en geschillen
Art. VIII.1 Klachten over de gang van zaken (bij gedelegeerde)
1. Klachten over de gang van zaken op een jachthondenproef kunnen tijdens
de jachthondenproef bij de gedelegeerde van de C.J.P. worden ingediend.
2. Indien een dergelijke klacht wordt ingediend neemt de gedelegeerde, zo
nodig en zo mogelijk, tijdens de jachthondenproef een beslissing.
3. De beslissing van de gedelegeerde is tijdens de jachthondenproef voor alle
partijen bindend.
4. Over beslissingen van de gedelegeerde kan door betrokkene(n) per aangetekend schrijven aan het secretariaat van het C.J.P., binnen acht dagen na
afloop van de jachthondenproef een beklag worden gedaan.
Art. VIII.2 Klachten over de gang van zaken (bij secretariaat C.J.P.)
ππ Klachten over de gang van zaken op een jachthondenproef, voor zover deze
tijdens de jachthondenproef niet bij de gedelegeerde zijn ingediend, of
waarop door de gedelegeerde geen beslissing is genomen, kunnen binnen
acht dagen na afloop van de proef per aangetekend schrijven bij het secretariaat van het C.J.P. worden ingediend.
Art. VIII.3 Klachten over personen en instanties (bij secretariaat C.J.P.)
ππ Klachten met betrekking tot personen of instanties die bepalingen van dit
reglement overtreden of die handelingen plegen die in strijd zijn met het
belang van de jachthondenproeven, kunnen per aangetekend schrijven bij
het secretariaat van de C.J.P. worden ingediend.
Art. VIII.4 Beslissing en mogelijkheid tot beroep
1. De C.J.P. deelt haar beslissing over klachten en beklagen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken na ontvangst van de klacht dan
wel het beklag, schriftelijk en gemotiveerd mede aan alle betrokkenen en
aan de C.J.
2. Belanghebbenden kunnen binnen dertig dagen nadat zij van de in het eerste
lid bedoelde beslissing hebben kunnen kennisnemen, schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de C.J.
3. De C.J. beslist zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes maanden
op het beroep en stelt belanghebbenden en de C.J.P. schriftelijk en gemotiveerd van de beslissing in kennis. Een afschrift van de beslissing wordt
aan het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. en aan het bestuur van de R.v.B.
gezonden.
28

Reglement
Reglement

‘10

Art. VIII.5 Klachten over beoordeling van honden
ππ Klachten met betrekking tot de beoordeling van honden door de keurmeesters worden niet in behandeling genomen.
Art. VIII.6 Bedrag overmaken
1. Tegelijk met het indienen van een klacht bij de C.J.P. moet een bedrag van
vijftig euro aan de C.J.P. worden overgemaakt.
2. Dit bedrag kan verbeurd worden verklaard, indien de klacht niet gegrond
wordt bevonden.
Art. VIII.7 Bevoegdheid gedelegeerde inzake maatregelen
ππ De gedelegeerde is bevoegd onderstaande maatregelen te nemen:
a. Correctie van de uitslag van de jachthondenproef.
b. Uitsluiting van (verdere) deelname aan de betrokken jachthondenproef.
c. Het ontnemen van de bevoegdheid aan officials voor de duur van betrokken
jachthondenproef.
Art. VIII.8 Bevoegdheid C.J.P. en C.J. inzake maatregelen
ππ De C.J.P. en de C.J. zijn bevoegd onderstaande maatregelen te nemen:
a. Correctie van de uitslag van de jachthondenproef.
b. Uitsluiting van (verdere) deelname aan de betrokken jachthondenproef en
eventueel aan andere binnen een maand te houden jachthondenproeven.
c. Het ontnemen van de bevoegdheid aan officials voor de verdere duur van
betrokken jachthondenproef en eventueel voor andere binnen een maand
te houden jachthondenproeven.
Art. VIII.9 Keurmeester treedt in plaats van gedelegeerde
1. Indien een gedelegeerde tevens als keurmeester fungeert en in die functie
in persoon betrokken raakt bij een klacht, treedt voor de behandeling van
die klacht als gedelegeerde in zijn plaats de “oudste in aanstelling” van de
aanwezige leden van de C.J.P. en indien geen leden van de C.J.P. aanwezig
zijn, de “oudste in aanstelling” van de fungerende keurmeesters.
2. Bij ontbreken van een gedelegeerde dient men in dit hoofdstuk voor gedelegeerde de “oudste in aan-stelling” van de aanwezige leden van de C.J.P. en
indien geen leden van de C.J.P. aanwezig zijn, de “oudste in aanstelling” van
de fungerende keurmeesters te lezen.
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Hoofdstuk IX

Bijlagen
Art. IX.1 Overzicht bijlagen
ππ In bijlagen bij dit reglement worden nadere regelingen omschreven voor de
KNJV-proeven, de Meervoudige Apporteerproeven, de Nimrodproef en de
Provinciale Jachthondenproef.
Het betreft de volgende bijlagen:
–– Bijlage A: De KNJV-proef.
–– Bijlage B: De Meervoudige Apporteerproef (MAP).
–– Bijlage C: De Nimrodproef.
–– Bijlage D: De Provinciale Jachthondenproef (PJP)
Art. IX.2 Bepalingen in bijlagen prevaleren
ππ In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen in het algemene deel van
dit reglement en bepalingen in een bijlage, prevaleren de bepalingen van
een bijlage boven die van het algemene deel.
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Hoofdstuk X

Slotbepalingen
Art. X.1 Wijzigingen in R.J.P. openbaar d.m.v. C.J.P.-bulletins
1. De C.J.P. maakt wijzigingen die in dit reglement worden aangebracht, openbaar door middel van genummerde “C.J.P.-bulletins”.
2. Reglementswijzigingen treden niet in werking, voordat zij openbaar zijn
gemaakt.
Art. X.2 Status C.J.P.-bulletins
1. In elk C.J.P.-bulletin wordt aangegeven of de inhoud daarvan formeel is geratificeerd door de R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. Waar dat
het geval is, hebben C.J.P.-bulletins de status van reglement. Waar dat niet
het geval is, hebben zij de status van aanbeveling of voorlopige regeling.
2. De C.J.P.- bulletins zullen worden verzonden aan de C.J., de leden van de
C.J.P., de R.J.C., de J.W.R. en aan de keurmeesters voor de jachthondenproeven.
3. De C.J. bepaalt of en in hoeverre de inhoud in de Nederlandse Jager en in de
kynologische pers moet worden gepubliceerd en zorgt in voorkomend geval
voor publicatie.
4. De R.J.C. en de J.W.R. bepalen of en in hoeverre de inhoud aan hun leden en
aan de organiserende instanties moet worden bekend gesteld en zorgen in
voorkomend geval voor doorzending.
5. De organiserende instanties bepalen of en in hoeverre de inhoud aan hun
leden moet worden bekend gemaakt en zorgen in voorkomend geval voor
doorzending en of publicatie.
Art. X.3 C.J. kan afwijken van R.J.P.
1. In bijzondere gevallen kan de C.J., gehoord de C.J.P., afwijken van dit
reglement indien de belangen van betrokkene(n) en of de belangen van de
jachthondenproeven daardoor worden gediend en geen van deze belangen,
noch de belangen van derden daardoor worden geschaad.
2. Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt met redenen omkleed gerapporteerd aan de R.v.B. en aan het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V.
3. De R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. zijn bevoegd, gehoord de
C.J., een dergelijk besluit te vernietigen.
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Art. X.4 Onvoorziene zaken: C.J. beslist
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de C.J.
2. Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt met redenen omkleed gerapporteerd aan de R.v.B. en aan het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V.
3. De R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. zijn bevoegd, gehoord de
C.J., een dergelijk besluit te vernietigen.
Art. X.5 Aansprakelijkheid
ππ Organiserende instanties, K.N.J.V. en R.v.B. kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct
of indirect gevolg van jachthondenproeven.
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Bijlage A

De KNJV-proef
Opzet en doel
Art. A.1
1. Een KNJV-proef bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven (A tot en met C) en zeven gestandaardiseerde apporteerproeven (D tot en met J).
2. Het doel van de KNJV-proef 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.

Organisatie
Art. A.2
1. Een KNJV-proef mag uitsluitend worden georganiseerd in het daarvoor vastgestelde seizoen. Dit seizoen loopt van 1 juli tot en met 15 oktober.
2. Een KNJV-proef mag worden georganiseerd door gewesten, combinaties van
gewesten, rasverenigingen en door combinaties van rasverenigingen. Voor
(combinaties van) rasverenigingen geldt de voorwaarde, dat uitsluitend
honden van betrokken ras(sen) worden toegelaten.

Het uitzetten van de proeven
Art. A.3
1. Het uitzetten van de proeven A tot en met H geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de organiserende instantie. De gedelegeerde beoordeelt of de proeven zijn uitgezet volgens de bepalingen van het reglement.
2. De proeven I en J worden tijdens de dag van de jachthondenproef door de
gedelegeerde in overleg met de organiserende instantie uitgezet.
3. De organiserende instantie zorgt voor een terrein waar ongeacht de windrichting, alle proeven reglementair, zonder beperkingen, kunnen worden
uitgezet.
4. De proeven A tot en met H mogen worden gesplitst, althans wanneer naar
het oordeel van de gedelegeerde de omstandigheden van de gesplitste
proeven gelijkwaardig aan elkaar zijn. Maximaal twee keurmeesters mogen
in voorkomend geval elk een deel van de honden beoordelen.
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Toelatingseisen
Art. A.4
1. Onverkort het gestelde in de hierna volgende leden van dit artikel, worden
op KNJV-proeven honden toegelaten die voldoen aan het gestelde in artikel
V.3 van dit reglement.
2. Honden die niet zijn opgenomen in een door de F.C.I. erkend hondenstamboek maar waarvoor de inschrijving volgens het eerste lid is opengesteld,
mogen uitsluitend worden toegelaten op KNJV-proeven, georganiseerd door
de K.N.J.V., gewesten of combinaties van gewesten.
3. Honden die niet zijn opgenomen in een door de F.C.I. erkend hondenstamboek, worden niet toegelaten tot de proeven I en J.
4. Honden die jonger zijn dan 18 maanden, worden niet toegelaten tot de
proeven I en J.
5. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in
het scrotum zijn ingedaald, mogen worden geweigerd op KNJV-proeven,
georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen.

Keurmeesters
Art. A.5
1. Op een KNJV-proef moeten minimaal drie keurmeesters fungeren. Indien
door onvoorziene omstandigheden een keurmeester uitvalt en de mogelijkheid ontbreekt daarin alsnog te voorzien, mag na toestemming van de gedelegeerde met twee keurmeesters worden volstaan, mits de organiserende
instantie overmacht kan aantonen.
2. De proeven A tot en met H worden elk gekeurd door één keurmeester.
De proeven I en J worden gekeurd door de gezamenlijke keurmeesters, of
indien er meer dan drie keurmeesters fungeren, elk door drie door de gedelegeerde aan te wijzen keurmeesters. Eén van de drie keurmeesters wordt
door de gedelegeerde als woordvoerder richting deelnemers aangewezen.
3. De C.J.P. kan besluiten, dat een gedelegeerde tijdens een KNJV-proef tevens
als keurmeester fungeert.

Inrichting en beoordeling van de proeven
Art. A.6 Proef A: Aangelijnd en los volgen
Beschrijving van de proef
a. De hond moet zijn voorjager over een traject van ongeveer 40 meter volgen.
Dit traject moet eerst aangelijnd en vervolgens niet aangelijnd worden
afgelegd.
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b. Het traject heeft de vorm van een langgerekte zandloper, waardoor de
voorjager steeds twee bochten met zijn hond aan de binnenkant en twee
bochten met zijn hond aan de buitenkant moet maken.
c. Tijdens het niet aangelijnd volgen moet de voorjager halsband en lijn op
een door de keurmeester aangewezen plaats achterlaten.
Beoordeling van de proef
Algemeen
Voor de totale proef wordt één cijfer gegeven en wel zodanig, dat aangelijnd en los volgen in de uiteindelijke beoordeling even zwaar tellen. De
beide delen, te weten aangelijnd en los volgen, moeten voldoende worden
afgelegd. Voor een volmaakte uitvoering is het niet noodzakelijk, dat de
hond gaat zitten als de voorjager stilstaat.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die, aangelijnd, zijn voorjager
niet herhaaldelijk hindert door te trekken, voor de voeten te lopen of te
snuffelen en die, niet aangelijnd, zijn voorjager volgt en niet herhaaldelijk
hindert door achter te blijven, vooruit te lopen, voor de voeten te lopen of
te snuffelen.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die, aangelijnd, attent is, zijn
schouder voortdurend ter hoogte van de knie van zijn voorjager houdt,
waarbij de lijn slap hangt, de hond nagenoeg geen aandacht van de voorjager vergt en deze zijn bevel niet hoeft te herhalen en de hond die, niet aangelijnd, zijn schouder voortdurend ter hoogte van de knie van zijn voorjager
houdt, waarbij de hond nagenoeg geen aandacht van de voorjager vergt en
deze zijn bevel niet hoeft te herhalen.
Art. A.7 Proef B: Uitsturen en komen op bevel
Beschrijving van de proef
a. De hond moet zonder halsband of lijn worden uitgezonden en moet op een
afstand van ongeveer 30 meter voldoende vrij in beweging zijn.
b. Daarna moet de hond op bevel naar de voorjager komen.
c. De voorjager moet dit bevel onmiddellijk geven, nadat de keurmeester hem
dit opdraagt.
Beoordeling van de proef
Algemeen
Het uitsturen van de hond in een door de voorjager gekozen richting is
toegestaan, mits de hond op een afstand van ongeveer 30 meter toont dat
hij voldoende vrij is.
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De voorjager dient in zekere mate op zijn plaats te blijven. Een stukje
meelopen is toegestaan maar leidt tot puntenaftrek. Voor wat betreft het
“kom-signaal” kan een combinatie van attentie en uitvoeringssignaal als
één bevel worden beschouwd.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die naar het oordeel van de
keurmeester binnen één minuut nadat met de proef is gestart, voldoende
vrij is en voldoende afstand heeft genomen en vervolgens, na niet meer dan
drie bevelen, binnen redelijke tijd bij zijn voorjager komt, zodat deze hem
ter plaatse kan aanlijnen.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die na één bevel direct uitgaat,
na snel voldoende afstand te hebben genomen zich in alle vrijheid beweegt
en vervolgens, na één bevel, onmiddellijk en zeer snel komt en zonder daartoe een afzonderlijke aanwijzing te hebben gekregen, dus uit zich zelf, aan
de voeten van zijn voorjager gaat zitten.
Art. A.8 Proef C: Houden van de aangewezen plaats
Beschrijving van de proef
a. De hond moet zonder halsband of lijn en zonder dat enig voorwerp bij de
hond is achtergelaten, de hem aangewezen plaats houden tot zijn voorjager
hem weer ophaalt.
b. De voorjager dient twee volle minuten buiten het gezichtsveld van de hond
te verblijven.
c. De keurmeester dient er op toe te zien dat de hond niet door verwaaiing of
inrichting van de proef kan weten dat zijn voorjager in zijn directe omgeving verblijft.
Beoordeling van de proef
Algemeen
De beoordeling begint als de keurmeester de voorjager opdracht geeft zich
naar de aflegplaats te begeven en eindigt als de hond is opgehaald.
De voorjager mag, zolang hij niet buiten het zicht van de hond is, ter
correctie één maal teruglopen. De door de hond eenmaal aangenomen
basishouding, liggend, zittend of staand, moet voor een volmaakte uitvoering worden gehandhaafd. De rust waarmee alles wordt uitgevoerd, is zeer
bepalend voor de hoogte van het cijfer.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die de hem aangewezen plaats
niet verder dan één meter verlaat en die niet door hinderlijk janken of blaffen ongerustheid toont.
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Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die door zijn voorjager in alle
rust zijn plaats is gewezen, voorts geen enkele aandacht van zijn voorjager
krijgt, zijn plaats in het geheel niet verlaat en rustig en vol vertrouwen op
zijn voorjager wacht.
Art. A.9 Proef D: Apport te land
Beschrijving van de proef
a. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
b. De hond moet een in overzichtelijk terrein weggeworpen wild konijn apporteren.
c. De valplaats dient zodanig te worden gekozen, dat de hond vanaf de positie
bij de voorjager het konijn kan zien liggen.
d. De werper dient het konijn ver van zich weg te werpen en wel zodanig, dat
het konijn op ongeveer 25 meter van de hond terechtkomt.
e. De hond mag in opdracht van de keurmeester na één seconde nadat het
konijn is gevallen, worden uitgestuurd om te apporteren.
f. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen
plaats niet verlaten.
g. De hond moet het konijn binnen handbereik van de voorjager brengen.
h. Een konijn mag bij deze proef meerdere malen door verschillende honden
worden gebruikt.
Beoordeling van de proef
Algemeen
De hond die onhoudbaar inspringt, kan maximaal een 8 krijgen. De hond
die na het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager
wordt gestopt, is niet onhoudbaar ingesprongen. Het beoordelen van de wil
tot apporteren en de wijze van uitvoering staat centraal.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die het konijn opneemt en
naar zijn voorjager brengt, ongeacht of hij tijdens het werpen inspringt,
verpakt, of hij zittend of staande afgeeft.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die geen aandacht van de voorjager vergt, die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of
blaft, die niet inspringt, het commando tot apporteren afwacht, snel naar
het konijn gaat, en een “model apport” uitvoert.
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Art. A.10 Proef E: Apport uit diep water
Beschrijving van de proef
a. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
b. De hond moet een in overzichtelijk, diep water geworpen wilde eend apporteren.
c. De keurmeester zal de voorjager de plaats wijzen waar vandaan hij zijn
hond moet inzetten en waar de hond de eend naar toe moet brengen. De
plaats zal zodanig worden gekozen, dat deze ongeveer drie meter, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, uit de waterkant ligt.
d. De eend moet op een zodanige plaats in het water worden geworpen, dat
de hond om de eend te bereiken, moet zwemmen.
e. De valplaats dient zo te worden gekozen, dat de hond vanaf de positie bij de
voorjager de eend kan zien liggen.
f. Tijdens het werpen van de eend wordt een schot gelost. Werper en geweer
blijven gedurende de hele proef op hun plaats staan. Het schot wordt afgegeven op het moment dat de eend op het hoogste punt is.
g. De keurmeester geeft nadat de eend is gevallen, na één seconde opdracht
om de eend te laten apporteren.
h. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen
plaats niet verlaten.
i. De hond moet de eend binnen handbereik van de voorjager brengen.
Beoordeling van de proef
Algemeen
De hond die onhoudbaar inspringt, kan maximaal een 8 krijgen. De hond
die vóór de waterkant na ingesprongen te zijn, kan worden gestopt is niet
onhoudbaar ingesprongen.
De voorjager mag de hond voor een voldoende uitvoering maximaal drie
maal de opdracht geven om te water te gaan. Hij mag de hond als deze
zonder eend uit het water terugkeert nog één maal inzetten.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die de eend aanneemt en naar
zijn voorjager brengt, ongeacht of hij tijdens het werpen inspringt, verpakt,
zich uitschudt, of hij zittend of staande afgeeft.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die geen aandacht van de voorjager vergt, die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt
of blaft, die niet inspringt, het commando tot apporteren afwacht, daarna
onmiddellijk te water gaat, snel naar de eend zwemt en een “model apport”
uitvoert.
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Art. A.11 Proef F: Verloren apport te land.
Beschrijving van de proef
a. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
b. De hond moet een in dichte dekking geworpen wilde eend apporteren.
c. Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet, dat de wind uit een richting komt haaks op die, waarin de hond moet worden uitgestuurd.
d. De werper dient vanaf een plaats waar de hond hem niet kan zien, de eend
te werpen en wel zodanig, dat de eend terechtkomt op ongeveer 40 meter
van de plaats waar de hond wordt ingezet. De werper trekt zich terug op
een zodanige plaats, dat zijn aanwezigheid en zijn loopspoor op de hond zo
weinig mogelijk stimulerend of belemmerend werken.
e. Zo enigszins mogelijk dient de inrichting van de proef zo te zijn, dat voorjager en hond elkaar niet meer kunnen zien nadat de hond, gezien in de algemene richting van de valplaats, zich meer dan vijf meter van zijn voorjager
heeft verwijderd. Bij bepaalde terreinomstandigheden kan het nodig zijn
om een kunstmatig scherm te plaatsen.
f. De keurmeester zal een zodanige plaats innemen, dat hij het zoeken van de
hond kan beoordelen.
g. De keurmeester zal de voorjager de plaats aanwijzen waar vandaan hij zijn
hond moet inzetten en waar de hond de eend naar toe moet brengen. De
voorjager mag deze plaats gedurende de gehele proef niet verlaten, tenzij
de keurmeester hem dat opdraagt.
Beoordeling van de proef
Algemeen
Bij de beoordeling zal de nadruk liggen op de zelfstandige en systematische
zoekwijze, op het doorzettingsvermogen van de hond en op diens betrouwbaarheid om wild te brengen. Het geven van aanwijzingen en aanmoedigingen zal sterk negatief worden beoordeeld. Het zonder eend uit de dekking
terugkeren, zal negatief worden beoordeeld. De hond die eenmaal zonder
eend uit de dekking terugkeert, mag maximaal nog twee maal worden
ingezet.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die binnen een redelijke tijd,
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, de eend apporteert, ongeacht of hij verpakt, of hij zittend of staande afgeeft.
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Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die na het commando tot
apporteren onmiddellijk geanimeerd, zelfstandig, snel en systematisch gaat
zoeken, niet zonder eend uit de dekking terugkeert, de eend snel vindt en
een “model apport” uitvoert.
Art. A.12 Proef G: Markeerapport te land.
Beschrijving van de proef
a. De hond mag los of aangelijnd worden voorgejaagd.
b. De hond moet zonder halsband of lijn een voor hem zichtbaar weggeworpen wilde eend apporteren.
c. De valplaats dient zodanig gekozen te worden, dat de hond de eend niet
kan zien liggen voordat hij in de onmiddellijke omgeving van het wild is
gekomen.
d. De valplaats mag niet dusdanig opvallen, dat de hond erdoor wordt aangetrokken.
e. Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet, dat de wind uit een richting komt haaks op die, waarin de hond moet uitgaan. Werper en geweer
dienen in dit geval benedenwinds van de valplaats van de eend te staan. De
eend moet tegen de wind in worden geworpen.
f. Direct nadat er is geschoten, dient de werper haaks op de richting waarin
de hond uit moet gaan, de eend met een grote boog van zich weg te
werpen en wel zodanig, dat de eend op ongeveer zestig meter van de hond
terechtkomt.
g. Werper en geweer blijven gedurende de gehele proef op hun plaats staan.
h. Nadat de voorjager de keurmeester te kennen heeft gegeven, dat hij gereed
is om de proef af te leggen, geeft de keurmeester geweer en werper een
teken dat zij kunnen starten.
i. De keurmeester zal nadat de eend is gevallen, na ongeveer drie secondentoestemming geven om de hond uit te zenden. Hij doet dit door de voorjager op de schouder te tikken.
j. De voorjager mag vanaf het moment dat de hond is uitgezonden tot aan
het moment dat deze de eend heeft opgenomen, geen aanwijzingen of
commando’s geven.
k. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen
plaats niet verlaten.
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Beoordeling van de proef
Algemeen
De hond die onhoudbaar inspringt, heeft deze proef onvoldoende afgelegd.
De hond die binnen vijf meter vanaf de voorjager wordt gestopt, is niet
onhoudbaar ingesprongen en mag vanaf die plaats, na toestemming van de
keurmeester de proef voortzetten.
De hond die aangelijnd wordt voorgejaagd, kan maximaal een 8 krijgen. De
hond die zich van de lijn losrukt, heeft de proef onvoldoende afgelegd. De
hond die vrij verloren zoekend de eend vindt, heeft deze proef onvoldoende
afgelegd.
Het overdoen van de proef mag alleen bij zéér uitzonderlijke omstandigheden.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die door de juiste richting aan
te houden of die door doelbewust de juiste richting te herstellen, blijk geeft
de valplaats te hebben onthouden en zonder aanwijzingen of commando’s
totdat de eend is opgenomen, de eend apporteert, ongeacht of hij tijdens
het werpen aangelijnd dan wel niet aangelijnd was, of hij verpakt, zittend
of staande afgeeft.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die niet aangelijnd rustig en attent
op zijn post zit en geen aandacht van zijn voorjager vergt, het commando
tot apporteren afwacht, snel gericht naar de valplaats gaat, de eend zonder
te hoeven zoeken vindt en een “model apport” uitvoert.
Art. A.13 Proef H: Apport over diep water.
Beschrijving van de proef
a. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
b. De hond moet een aan de overzijde van een breed, diep water weggeworpen wilde eend apporteren.
c. Het water dient minimaal tien meter en maximaal veertig meter breed te
zijn en zo diep, dat de hond om de overkant te bereiken, moet zwemmen.
d. De werper dient op een moment dat de hond hem niet kan zien, de eend op
een zodanige plaats te werpen, dat deze, afhankelijk van de breedte van het
water en de geaardheid van het terrein, minimaal tien meter en maximaal
veertig meter vanaf de kant van het water terecht komt. De werper trekt
zich terug op een zodanige plaats, dat zijn aanwezigheid en zijn loopspoor
op de hond zo weinig mogelijk stimulerend of belemmerend werken.

41

Reglement
Reglement

‘10

e. De valplaats dient zodanig gekozen te worden, dat de hond de eend niet
kan zien liggen, voordat hij in de onmiddellijke omgeving van het wild is
gekomen.
f. Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet dat de wind uit een
richting komt haaks op die, waarin de hond over het water moet worden
gestuurd.
g. De keurmeester zal de voorjager de plaats aanwijzen waar vandaan hij zijn
hond moet inzetten en waar de hond de eend naar toe moet brengen. Deze
plaats zal zodanig worden gekozen, dat deze ongeveer drie meter, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, uit de waterkant ligt.
h. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen
plaats niet verlaten.
Beoordeling van de proef
Algemeen
De nadruk ligt op de wil om van de overzijde van het water de eend te
apporteren. Het geven van extra aanwijzingen is niet verboden, maar zal
negatief worden beoordeeld.
De voorjager mag de hond voor een voldoende uitvoering maximaal drie
maal de opdracht geven om te water te gaan. Als de hond zonder eend
bij de voorjager terugkeert en de keurmeester van oordeel is, dat de eend
nog binnen een redelijke tijd kan worden geapporteerd, mag hij nog één
maal worden ingezet. Het terugkomen om het water heen nadat de eend is
gevonden, zal niet negatief worden beoordeeld, tenzij het omlopen buiten
proporties is.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die binnen een redelijke tijd,
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, de eend apporteert, ongeacht of hij verpakt, zich uitschudt of hij zittend of staande afgeeft.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die na één bevel onmiddellijk te
water gaat, in rechte lijn snel naar de overkant zwemt, aan de overkant na
al dan niet door zijn voorjager te zijn gestopt en na ten hoogste één commando of aanwijzing geanimeerd, zelfstandig, snel en systematisch gaat
zoeken, niet zonder eend aan de waterkant terugkeert, snel de eend vindt
en een “model apport” uitvoert.
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Art. A.14 Proef I: Dirigeerproef te land
Beschrijving van de proef
a. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
b. De hond moet een houtduif apporteren nadat hij door zijn voorjager via een
stoppunt naar de valplaats is gedirigeerd.
c. De proef moet worden uitgezet in overzichtelijk terrein. Dat wil zeggen, dat
de hond die niet aanzienlijk van de ideale route afwijkt, voor de voorjager
voortdurend zichtbaar moet kunnen zijn.
d. Het stoppunt dient ongeveer honderd meter van de positie van de voorjager
en ongeveer vijftig meter van de valplaats te liggen en zodanig te worden
gekozen, dat een aanzienlijke richtingscorrectie nodig is om de valplaats te
bereiken. Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet, dat de wind uit
een richting komt haaks op die, waarin de hond moet worden uitgestuurd
en de valplaats benedenwinds van het stoppunt ligt.
e. Valplaats en stoppunt dienen zo natuurlijk mogelijk te worden gemarkeerd.
f. Op de valplaats en zeer ruime omgeving daarvan moet lage dekking aanwezig zijn, zodat de hond het wild niet kan zien voordat hij in de onmiddellijke
omgeving van het wild is gekomen.
g. De werper dient op een moment dat de hond dit niet kan zien, de duif op
de valplaats te werpen.
h. De werper dient zich op een zodanige plaats terug te trekken, dat zijn
aanwezigheid en zijn loopspoor zo weinig mogelijk stimulerend of belemmerend op de hond werken.
i. De voorjager mag de hem aangewezen plaats gedurende de gehele proef
niet meer dan vijf meter verlaten en daarbij een aangegeven lijn niet naar
voren overschrijden.
j. De voorjager moet zijn hond stoppen in de naaste omgeving van het stoppunt en moet nadat de keurmeesters hem daarvoor toestemming geven,
zijn hond van daaruit naar de valplaats dirigeren. De keurmeesters zullen
deze toestemming eerst geven nadat de hond naar hun oordeel voldoende
dicht bij dit punt, door de voorjager is gestopt.
Beoordeling van de proef
Algemeen
De nadruk ligt op de dirigeerbaarheid. Het stoppunt is een hulpmiddel om
dit vast te stellen. De voorjager moet voor een correcte uitvoering zijn aanwijzingen en commando’s tot een minimum beperken. De hond moet dus
in alle rust worden voorgejaagd. Luidruchtige commando’s moeten negatief
worden beoordeeld. Als de hond bij de valplaats komt moet hij de duif
zelfstandig zoeken en oppakken. Aanvullende commando’s moeten negatief
worden beoordeeld.
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De wijze van keuren
De drie keurmeesters vormen zich onafhankelijk van elkaar een oordeel.
Zodra een keurmeester van oordeel is dat de uitvoering onvoldoende is,
maakt hij dit door handopsteken kenbaar. Zodra een tweede keurmeester
de uitvoering eveneens onvoldoende vindt, beëindigt deze de proef.
Indien naar het oordeel van twee keurmeesters de hond in de eerste lijn
heeft getoond voldoende dirigeerbaar te zijn, kan de voorjager toestemming
krijgen de hond naar het wild te dirigeren.
Vaststellen van het cijfer
De keurmeesters geven onafhankelijk van elkaar een cijfer, minimaal een
6 en maximaal een 10. Het eindcijfer is het gemiddelde van de drie cijfers,
afgerond naar het dichtst bijzijnde hele getal. Indien één keurmeester de
uitvoering onvoldoende vindt, is het eindcijfer een 6.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die nadat hij duidelijk heeft
getoond door zijn voorjager te zijn gedirigeerd, de duif (voordat de proef
door de keurmeesters is beëindigd) apporteert, ongeacht of hij verpakt,
zittend of staande afgeeft.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die zonder, dan wel met een enkele
correctie, in rechte lijn naar het opgedragen stoppunt wordt gedirigeerd,
daar met één commando wordt gestopt, van daaruit met het minimaal
noodzakelijke aantal aanwijzingen, in rechte lijn naar de valplaats wordt
gedirigeerd, ter plekke, al dan niet, na een enkel commando zelfstandig
zoekt en een “model apport” uitvoert.
Art. A.15 Proef J: Apport van verre loper over breed water.
Beschrijving van de proef
a. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
b. De hond moet een aan de overzijde van een breed, diep water ver weggesleepte wilde eend apporteren. Hij dient daarbij gebruik te maken van het
sleepspoor.
c. Het water dient tenminste vijftien meter breed te zijn en zo diep, dat de
hond moet zwemmen om de overkant te bereiken.
d. Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet, dat de wind uit een
richting komt variërend tussen recht van achter en haaks op die, waarin de
hond over het water moet worden gestuurd.
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e. Vanaf de overkant van het water wordt een sleepspoor getrokken, dat
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het water en de geaardheid van
het terrein, minimaal honderdvijftig meter en maximaal driehonderd meter
lang is. In het spoor moeten minimaal twee haken van ongeveer negentig
graden zitten. Aan het einde van het sleepspoor wordt een wilde eend
neergelegd.
f. Bij voorkeur dienen aan de overkant van het water de terreinomstandigheden zodanig te zijn, dat de hond die het sleepspoor heeft aangenomen, snel
aan het zicht van de voorjager wordt onttrokken.
g. De sleper en zo gewenst ook keurmeesters trekken zich op een zodanige
plaats terug, dat hun aanwezigheid en hun loopspoor zo weinig mogelijk
stimulerend of belemmerend op de hond werken.
h. De hond mag het trekken van het sleepspoor niet zien.
i. Het begin van het sleepspoor wordt zo natuurlijk mogelijk gemarkeerd
en aan de voorjager bekend gemaakt. De voorjager mag de hond naar het
begin van het sleepspoor dirigeren. Als de hond het sleepspoor heeft aangenomen, is het de voorjager verboden verdere commando’s te geven.
j. De voorjager mag de hem aangewezen plaats gedurende de gehele proef
niet verlaten.
Beoordeling van de proef
Algemeen
De hond moet door gebruik te maken van het sleepspoor bij de eend
komen.
De hond mag op aanwijzing van de keurmeester maximaal tweemaal op het
sleepspoor worden gezet.
Opstelling van de keurmeesters
Een keurmeester aan de waterkant bij de voorjager en twee keurmeesters
op het sleepspoor. De keurmeester aan de waterkant beoordeelt het waterwerk, het opnemen van het sleepspoor en het apport. Hij ziet er tevens op
toe dat de voorjager geen commando’s geeft, als dit niet is toegestaan. De
keurmeesters op het sleepspoor nemen zodanige posities in, dat het werk
op het gehele sleepspoor en het gedrag van de hond bij de eend kan worden
beoordeeld.
Vaststellen van het cijfer
De keurmeester aan de waterkant geeft een voldoende (minimaal een 6,
maximaal een 10) of een onvoldoende. In het laatste geval is de eindbeoordeling ook onvoldoende. De keurmeesters op het sleepspoor geven
onafhankelijk van elkaar een cijfer (minimaal een 0 en maximaal een 10).
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De som van deze twee cijfers moet tenminste 12 bedragen om een voldoend
cijfer voor de proef te behalen.
Het eindcijfer van de proef is het gemiddelde van de drie afzonderlijke
cijfers afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal, onverkort het in vorige
zin gestelde.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die met voldoende zekerheid
het sleepspoor uitwerkt en binnen redelijke tijd, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, de eend apporteert, ongeacht of hij verpakt, zich
uitschudt of zittend of staande afgeeft.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die snel, met minimale aanwijzingen, het begin van het sleepspoor bereikt, daarna snel en correct het
sleepspoor uitwerkt, niet zonder eend aan de waterkant terugkeert en een
“model apport” uitvoert.
Art. A.16 Model apport
ππ Waar in dit reglement sprake is van “model apport”, wordt daaronder
verstaan dat de hond een apport zodanig uitvoert, dat hij:
a. het wild nadat hij het gevonden heeft, onmiddellijk en zonder aarzelen
opneemt,
b. het wild goed draagt en niet onnodig verpakt,
c. in vlot tempo naar zijn voorjager komt,
d. zonder aanmoedigingen, commando’s of aanwijzingen, dus uit zichzelf,
recht voor de voorjager gaat zitten,
e. zijn voorjager het wild met opgeheven hoofd aanbiedt,
f. het wild na daartoe een commando te hebben gekregen, onmiddellijk
loslaat en niet na hapt,
g. in voorkomend geval zich niet uitschudt, voordat hij het wild ter hand heeft
gesteld.
Art. A.17 Bijzondere bepalingen
1. Een keurmeester is bevoegd om een proef te laten beëindigen wanneer
er naar zijn oordeel geen uitzicht op is, dat de proef voldoende wordt
afgelegd.
2. De proeven moeten worden afgelegd met het door de organisatie beschikbaar gestelde wild. Als een hond met ander wild terugkeert, wordt dat niet
aangemerkt als het beoogde apport.
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3. Cumulatie van fouten als bijvoorbeeld verpakken, niet zittend afgeven, zich
uitschudden, hinderlijk piepen, janken of blaffen, kan tot een onvoldoende
leiden.
4. Bij verdenking van hardheid in de bek moet de keurmeester het geapporteerde wild onderzoeken op beschadigingen.
5. Een hond die bij welke proef dan ook schotschuw blijkt te zijn, wild aansnijdt, begraaft, verstopt of beschadigt, wordt gediskwalificeerd.
6. Een gedelegeerde is bevoegd om honden die een ernstig agressief gedrag
vertonen, te diskwalificeren.
7. Een hond die gediskwalificeerd is, mag daarna geen enkele proef meer
afleggen.
8. Een gedelegeerde is bevoegd om van de bepalingen in deze bijlage af te
wijken, indien en voor zover de omstandigheden zodanig zijn, dat aan de
essentie van een proef anders geen recht kan worden gedaan.

Diploma’s
Art. A.18
ππ De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met cijfers van 6 tot en
met 10:
–– voldoende:
6
–– ruim voldoende: 7
–– goed:
8
–– zeer goed:
9
–– volmaakt:
10
Een proef die onvoldoende wordt afgelegd, wordt met de letter O gewaardeerd.
Art. A.19
ππ Om het C-diploma te behalen, moet de hond voor alle proeven A tot en met
E tenminste een 6 hebben gekregen.
Art. A.20
ππ Om het B-diploma te behalen, moet de hond voor alle proeven A tot en met
H tenminste een 6 hebben gekregen.
Art. A.21
ππ Om het A-diploma te behalen, moet de hond voor alle proeven A tot en met
J tenminste een 6 hebben gekregen. Om proef I te mogen afleggen, moet
de hond voor de proeven A tot en met H tenminste een 6 hebben gekregen.
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Bovendien moet hij voor de apporteerproeven D tot en met H tenminste
een 7 gemiddeld hebben gekregen.
Om proef J te mogen afleggen moet de hond voor proef I tenminste een 6
hebben gekregen.
Art. A.22
ππ Een hond die gediskwalificeerd is, komt in geen geval voor een diploma in
aanmerking.
Art. A.23
ππ Diplomaformulieren worden door de C.J.P. ter beschikking gesteld. Diploma’s dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de gedelegeerde te zijn
ondertekend, door de organisatie onmiddellijk na afloop van de KNJV-proef
aan de rechthebbenden te worden uitgereikt.
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Bijlage B

De Meervoudige Apporteerproef (MAP)
Opzet en doel
Art. B.1
1. Een MAP bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde
apporteerproeven op A-niveau.
2. Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk na het schot van de
deelnemende honden onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden,
alsmede het in wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de deelnemende honden.

Organisatie
Art. B.2
1. Een MAP mag uitsluitend worden georganiseerd in het daarvoor vastgestelde seizoen. Dit seizoen begint op 1 juli en eindigt op de één na laatste
maandag in oktober.
2. Om regionale versnippering te voorkomen mag een MAP in beginsel slechts
worden georganiseerd door combinaties van gewesten en door combinaties
van rasverenigingen.
Voor (combinaties van) rasverenigingen geldt de voorwaarde, dat uitsluitend honden worden toegelaten die zijn ingedeeld in een zelfde categorie.
3. Het maximum aantal toe te laten honden mag niet meer zijn dan een jaarlijks door de C.J.P. vast te stellen aantal.
4. De organiserende instantie informeert de gedelegeerde minimaal tien werkdagen voor de dag waarop de MAP wordt gehouden, over de inrichting van
de verschillende proeven.
5. Als de gedelegeerde akkoord gaat met de inrichting van de proeven, worden
de keurmeesters minimaal drie werkdagen voor de dag waarop de MAP
wordt gehouden, door de organiserende instantie geïnformeerd over de
inrichting van de door hen te keuren proef/proeven.

Het uitzetten van de proeven
Art. B.3
1. De proeven worden door de organiserende instantie in overleg met de
gedelegeerde uitgezet.
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2. Bij het uitzetten van de proeven dienen organiserende instanties er rekening mee te houden, dat op geen enkele wijze mag worden aangegeven
hoe een proef door de voorjager met zijn hond moet worden uitgevoerd.
Als de organisatie wil, dat er bijvoorbeeld wordt gedirigeerd of een sleep
wordt uitgewerkt, dan dient de proef zodanig te worden ingericht, dat de
hond zonder het gevraagde het wild niet kan vinden. Als de organisatie wil,
dat het wild in een bepaalde volgorde wordt binnengebracht, dan moet de
volgorde voortvloeien uit de inrichting van de proef. De organisatie geeft in
dit verband steeds aan of het dood dan wel ziek geschoten wild betreft.

Toelatingseisen
Art. B.4
1. Onverkort het gestelde in de hierna volgende leden van dit artikel worden
op een MAP honden toegelaten die voldoen aan het gestelde in artikel V.3
van dit reglement.
2. Honden die niet zijn opgenomen in een door de F.C.I. erkend hondenstamboek maar waarvoor de inschrijving volgens het eerste lid is opengesteld,
mogen uitsluitend worden toegelaten op een MAP, georganiseerd door
gewesten of combinaties van gewesten.
3. Honden die niet zijn opgenomen in een door de F.C.I. erkend hondenstamboek, worden niet toegelaten tot de A-proeven.
4. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels, die volledig in
het scrotum zijn ingedaald, mogen worden geweigerd op een MAP, georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen.
Art. B.5
1. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B-diploma,
moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste één B-diploma hebben
behaald voor een KNJV-proef.
2. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het A-diploma,
moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste één A-diploma hebben
behaald voor een KNJV-proef.

Keurmeesters
Art. B.6
1. Op een MAP fungeren minimaal vijf keurmeesters. Indien door onvoorziene
omstandigheden een keurmeester uitvalt en de mogelijkheid ontbreekt
daarin alsnog te voorzien, mag de gedelegeerde tevens als keurmeester
fungeren, mits de organiserende instantie overmacht kan aantonen.
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2. De B-proeven, B1 tot en met B6, worden elk gekeurd door één keurmeester;
de A-proeven, A1 en A2, worden elk gekeurd door twee keurmeesters.

Inrichting en beoordeling van de proeven
Art. B.7 Inrichting van de B-proeven, B1 tot en met B6
1. Elke proef bestaat uit twee apporten. De moeilijkheidsgraad van de
afzonderlijke opdrachten en apporten mag die van de gestandaardiseerde
proeven A t/m H van de KNJV-proef slechts in geringe mate te boven gaan.
2. De proeven dienen zodanig te worden ingericht, dat
–– tenminste twee van deze proeven een waterelement bevatten,
–– tenminste bij twee van deze proeven een schot wordt gelost,
–– tenminste bij één van de proeven de steadiness beoordeeld kan worden
(onder meer inhoudende, dat bij deze proef gebruik wordt gemaakt van
een hagelgeweer, als omschreven in art. VII.12) en
–– de proeven redelijkerwijze binnen vijf minuten door voorjager en hond
uitgevoerd kunnen worden.
3. Vier van de zes B-proeven (B1, B2, B4 en B5) worden door de A-honden afgelegd. Tenminste één van deze vier proeven moet een waterelement bevatten, bij tenminste één van deze proeven moet een schot worden gelost en
bij tenminste één van deze proeven moet de steadiness beoordeeld kunnen
worden.
Art. B.8 Inrichting van de A-proeven, A1 en A2
1. Elke proef bestaat uit twee apporten. De moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke opdrachten en apporten mag die van de gestandaardiseerde proeven A tot en met J van de KNJV-proef slechts in geringe mate te boven gaan.
2. De proeven dienen zodanig te worden ingericht, dat
–– tenminste één van deze proeven een waterelement bevat,
–– tenminste één dirigeerapport en één apport van een verre loper onderdeel
zijn en
–– de proeven redelijkerwijze binnen acht minuten door voorjager en hond
uitgevoerd kunnen worden.
Art. B.9 Te gebruiken diersoorten
1. De bejaagbare wildsoorten: haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif, mits
ze legaal zijn verkregen.
2. Overige diersoorten die legaal verkregen zijn en gebruikt mogen worden.
De C.J.P. gaat in dat geval op voorhand akkoord met kraai, nijlgans en
meerkoet. Het gebruik van de vos, de muskusrat, beverrat en overige ratten
is niet toegestaan.
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3. Voor andere diersoorten dan in lid 1 en 2 genoemd, dient de organiserende
instantie tenminste 10 werkdagen voor de dag waarop de MAP wordt gehouden, met de gedelegeerde te overleggen.
Art. B.10 Beoordeling
Algemeen
De keurmeester geeft de voorjager de opdracht om zijn hond twee stuks
wild binnen de vastgestelde tijd te laten apporteren. De voorjager kiest voor
de wijze waarop de proef wordt uitgevoerd. De hond moet gedurende de
gehele proef los worden voorgejaagd. De keurmeester beoordeelt vervolgens hetgeen wordt getoond. Of daarbij gedirigeerd, gemarkeerd, “verloren
gezocht” of gebruik gemaakt wordt van een eventuele sleep, is niet ter zake
doende. Wel de wijze waarop de hond bijvoorbeeld gedirigeerd wordt, of
“verloren zoekt”.
De wijze van keuren is praktijkgericht. Het wild vinden en binnenbrengen is
de belangrijkste eigenschap die van de hond wordt verlangd. Het wild moet
correct worden geapporteerd. Staand afgeven leidt niet tot puntenaftrek.
De voorjager jaagt de hond in alle rust voor en dient bij de uitvoering de
weidelijkheidsnormen te respecteren.
Fouten die in ieder geval leiden tot puntenaftrek
–– Inspringen, waarbij onhoudbaar inspringen zwaarder wordt aangerekend.
–– Onrust op post.
–– Wild ruilen.
–– Luidruchtige commando’s.
–– Bij herhaling commando’s niet opvolgen.
Fouten die leiden tot een onvoldoende
–– Uit de hand raken.
–– Hinderlijk piepen, janken of blaffen.
–– Wild niet vinden en/of binnenbrengen.
–– Tijdens eenzelfde proef tweemaal onhoudbaar inspringen.
Fouten die leiden tot diskwalificatie
–– Schotschuwheid.
–– Beschadigen, aansnijden, begraven of verstoppen van wild.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd, als de hond binnen de vastgestelde tijd de
twee stuks wild heeft binnengebracht en geen fouten heeft gemaakt die
leiden tot een onvoldoende of diskwalificatie.
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Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die vlot, correct, zonder omhaal
en zonder de hiervoor genoemde fouten zijn opdracht uitvoert, met zoeklust, initiatief en effectiviteit werkt en de twee stuks wild ter hand stelt.
Art. B.11 Bijzondere bepalingen
1. Indien redenen aanwezig zijn, is een keurmeester bevoegd om in een individueel geval de tijd te verlengen. In overleg met de gedelegeerde kan de
keurmeester ook de tijd in het algemeen verlengen.
2. Een keurmeester is bevoegd om een proef te laten beëindigen wanneer
er naar zijn oordeel geen uitzicht op is, dat de proef voldoende wordt
afgelegd.
3. De proeven moeten worden afgelegd met het door de organisatie beschikbaar gestelde wild. Als een hond met ander wild terugkeert, wordt dat niet
aangemerkt als het beoogde apport.
4. Als een hond een verloren apport te land uitvoert, zal het zonder wild uit
de dekking terugkeren uiteraard negatief worden beoordeeld. De hond die
éénmaal zonder wild uit de dekking terugkeert, mag maximaal nog twee
maal op dat wild worden ingezet.
5. Als een hond een apport over of uit water uitvoert, zal het zonder wild bij
de voorjager terugkeren uiteraard negatief worden beoordeeld. De hond
mag maximaal nog éénmaal op dat wild worden ingezet.
6. Voor waterwerk geldt, dat de voorjager voor een voldoende, de hond maximaal drie maal de opdracht mag geven om te water te gaan.
7. Alhoewel bij de beoordeling van de proeven praktijkgericht wordt gekeurd
en een volmaakte afwerking niet wordt vereist, leidt extreem slordig apport
tot een onvoldoende.
8. Als het gaat om fouten die tot puntenaftrek leiden, kan cumulatie van
dergelijke fouten tot een onvoldoende leiden.
9. Bij verdenking van hardheid in de bek, moet de keurmeester het geapporteerde wild onderzoeken op beschadigingen.
10. Een gedelegeerde is bevoegd om honden die een ernstig agressief gedrag
vertonen, te diskwalificeren.
11. Een hond die gediskwalificeerd is, mag daarna geen enkele proef meer
afleggen.
12. Een gedelegeerde is bevoegd om van de bepalingen in deze bijlage af te
wijken, indien en voor zover de omstandigheden zodanig zijn, dat aan de
essentie van een proef anders geen recht kan worden gedaan.
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Diploma’s
Art. B.12
ππ De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met punten van 55 tot en
met 100. Een hond die tenminste 55 punten krijgt, heeft de proef voldoende
afgelegd. Om een voldoende te behalen moet de hond al het wild binnen
de vastgestelde tijd hebben geapporteerd. Het enkele feit dat al het wild is
binnengebracht, betekent nog niet, dat een voldoende wordt verkregen. Een
proef die onvoldoende (minder dan 55 punten) is afgelegd, wordt gewaardeerd met de letter O.
Art. B.13
ππ Om het B-diploma te behalen, moet de hond voor alle proeven (B1 tot en
met B6) tenminste 55 punten hebben gekregen.
Art. B.14
ππ Om het A-diploma te behalen, moet de hond voor de vier B-proeven (B1,
B2, B4 en B5) en voor de proeven A1 en A2 tenminste 55 punten hebben
gekregen.
Art. B.15
ππ Een hond die gediskwalificeerd is, komt in geen geval voor een diploma in
aanmerking.
Art. B.16
ππ Diploma’s worden door de C.J.P. ter beschikking gesteld en dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de gedelegeerde te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de MAP door de organisatie aan de rechthebbenden te
worden uitgereikt.
Art. B.17
ππ Deelnemers zonder diploma dienen na afloop van de proeven, bijvoorbeeld
door de recapitulatiestaat op te hangen, door de organisatie over hun puntenwaarderingen geïnformeerd te worden.
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Bijlage C

De Nimrodproef
Opzet en doel
Art. C.1
1. De Nimrodproef bestaat in beginsel uit drie meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven.
2. Het doel van de Nimrodproef 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.

Organisatie
Art. C.2
1. De Nimrodproef wordt zo mogelijk één maal per jaar in de maand november onder verantwoordelijkheid van de C.J.P. georganiseerd.
2. De C.J.P. wijst een organiserend comité aan en delegeert naar eigen goeddunken bevoegdheden aan dit comité.
3. Het maximum aantal toe te laten honden is in beginsel zestien.

Het uitzetten van de proeven
Art. C.3
ππ De proeven worden door het organiserend comité in overleg met de gedelegeerde uitgezet.

Toelatingseisen
Art. C.4
ππ Aan de Nimrodproef kunnen uitsluitend honden deelnemen die daartoe
door de C.J.P. zijn uitgenodigd.
Art. C.5
ππ Een hond mag slechts één maal aan de Nimrodproef deelnemen.
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Art. C.6
1. De C.J.P. selecteert de uit te nodigen honden aan de hand van selectiecriteria, zoals die door de C.J., op voorstel van de C.J.P. vooraf worden vastgesteld.
2. De C.J.P. draagt er zorg voor, dat de selectieprocedure wordt vastgelegd in
een CJP-bulletin en dat ieder jaar het bulletin in oktober van het jaar dat
voorafgaat aan de Nimrodproef waarvoor deze selectieprocedure geldt, onder ORWEJA in de Nederlandse Jager, alsmede op de website van de K.N.J.V.
wordt gepubliceerd.

Keurmeesters
Art. C.7
ππ Op de Nimrodproef fungeren minimaal twee, door de C.J.P. uit te nodigen,
keurmeesters per proef.

Inrichting en beoordeling van de proeven
Art. C.8 Inrichting van de proeven, A tot en met C
Elke proef bestaat in beginsel uit drie apporten. De opdrachten moeten van
dien aard zijn, dat verloren apport, markeerapport, gedirigeerd apport en
apport met behulp van de sleep, zo evenwichtig mogelijk in de verschillende proeven zijn verweven. De moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke
apporten mag die van de proeven F tot en met J van de KNJV-proef te boven
gaan op voorwaarde, dat ze fair en voor honden van het gewenste niveau
haalbaar zijn. Tenminste één van de drie proeven moet een waterelement
bevatten. Bij tenminste één van de drie proeven moet een schot worden
gelost.
Art. C.9 Te gebruiken diersoorten
1. De bejaagbare wildsoorten: haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif, mits
ze legaal zijn verkregen.
2. Overige diersoorten die legaal verkregen zijn en gebruikt mogen worden.
De C.J.P. gaat in dat geval op voorhand akkoord met kraai, nijlgans en
meerkoet. Het gebruik van de vos, de muskusrat, beverrat en overige ratten
is niet toegestaan.
3. Voor andere diersoorten dan in lid 1 en 2 genoemd, dient de organiserende
instantie tenminste 10 werkdagen voor de dag waarop de Nimrodproef
wordt gehouden, goedkeuring te hebben van de gedelegeerde
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Art. C.10 Beoordeling
1. De wijze van keuren moet praktijkgericht zijn. Het wild moet correct worden geapporteerd. Staand afgeven leidt niet tot puntenaftrek. De voorjager
dient de hond zonder halsband, los voor te jagen en bij de uitvoering de
weidelijkheidsnormen te respecteren.
2. De hond moet in alle rust worden voorgejaagd. Inspringen, onrust op post,
wild ruilen, luidruchtige commando’s, bij herhaling commando’s niet opvolgen leidt tot puntenaftrek.
3. Uit de hand raken, wild niet binnenbrengen leidt tot een onvoldoende.
4. Hinderlijk piepende, jankende en blaffende honden en honden die schotschuw zijn, wild aansnijden, begraven, verstoppen of beschadigen, worden
gediskwalificeerd.
Art. C.11 Bijzondere bepalingen
1. Indien daarvoor redenen aanwezig zijn, zijn de keurmeesters bevoegd om in
een individueel geval de tijd van de proef voor de deelnemer te verlengen.
2. De keurmeesters zijn bevoegd om een proef te laten beëindigen wanneer
er naar hun oordeel geen uitzicht op is, dat de proef voldoende wordt
afgelegd.
3. De proeven moeten worden afgelegd met het door de organisatie beschikbaar gestelde wild. Als een hond met ander wild terugkeert, wordt dat niet
aangemerkt als het beoogde apport.
4. Alhoewel bij de beoordeling van de proeven praktijkgericht wordt gekeurd
en een volmaakte afwerking niet wordt vereist, leidt extreem slordig apport
tot een onvoldoende.
5. Als het gaat om fouten die tot puntenaftrek leiden, kan cumulatie van
dergelijke fouten leiden tot een onvoldoende.
6. Bij verdenking van hardheid in de bek, moet de keurmeester het geapporteerde wild onderzoeken op beschadigingen.
7. Een gedelegeerde is bevoegd om honden die een ernstig agressief gedrag
vertonen, te diskwalificeren.
8. Een hond die gediskwalificeerd is, mag daarna geen proef meer afleggen.
9. Een gedelegeerde is bevoegd om van de bepalingen in deze paragraaf af te
wijken, indien en voor zover de omstandigheden zodanig zijn, dat aan de
essentie van een proef anders geen recht kan worden gedaan.
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Diploma’s
Art. C.12
ππ De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met punten van 0 tot en
met 100. Een hond die tenminste 55 punten krijgt, heeft de proef voldoende
afgelegd. Om een voldoende te behalen moet de hond al het wild, binnen
de vastgestelde tijd, hebben geapporteerd. Het enkele feit dat al het wild
is binnengebracht, betekent niet dat automatisch een voldoende wordt
verkregen.
Art. C.13
1. In beginsel worden er minimaal drie Nimroddiploma’s (AA-diploma’s)
uitgereikt.
2. De honden met een AA-diploma worden, al naar gelang van toepassing,
geplaatst volgens lid 4 of 5 van dit artikel.
3. De winnaar van de Nimrodproef is de als eerst geplaatste hond. De tweede
en derde prijs zijn voor de respectievelijk als tweede en derde geplaatste
honden.
4. Het AA-diploma wordt toegekend aan alle honden die al het wild hebben
binnengebracht en voor iedere proef tenminste 55 punten hebben gekregen. De honden worden geplaatst in volgorde van het behaalde puntentotaal.
5. Als er minder dan drie honden zijn, die aan de in lid 4 gestelde voorwaarden
voldoen, dan worden er in beginsel toch drie AA-diploma’s uitgereikt. Hiervoor komen in dat geval ook die honden in aanmerking, die één apport hebben gemist. Deze honden worden geplaatst in volgorde van het behaalde
puntentotaal, waarbij de hond met het hoogste totaal voor gaat. Honden
die aan de in lid 4 gestelde voorwaarden voldoen, gaan in de rangschikking
altijd voor honden die één apport hebben gemist.
Art. C.14
ππ Een hond die gediskwalificeerd is, komt in geen geval voor een diploma in
aanmerking.
Art. C.15
ππ Diploma’s worden door de C.J.P. ter beschikking gesteld en dienen na volledig te zijn ingevuld en door de gedelegeerde te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de Nimrodproef aan de rechthebbenden te worden
uitgereikt.
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Bekerreglement
Art. C.16
ππ Aan de winnende combinatie, voorjager/hond, wordt de Nimrodbeker
uitgereikt. De Nimrodbeker is een wisseltrofee, die door de K.N.J.V. ter
beschikking is gesteld. De Nimrodbeker blijft eigendom van de K.N.J.V. en
kan derhalve nimmer permanent door een deelnemer in eigendom worden
verworven.
Art. C.17
ππ De C.J.P. zorgt voor het doen aanbrengen van een toepasselijke gravering in
de Nimrodbeker. De kosten zijn voor rekening van de C.J.P.
Art. C.18
1. Aan elke combinatie, voorjager/hond, die heeft deelgenomen aan de Nimrodproef, wordt een certificaat uitgereikt, waaruit die deelname blijkt.
2. De certificaatformulieren worden door de C.J.P. ter beschikking gesteld. De
certificaten dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de gedelegeerde te
zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de Nimrodproef aan de rechthebbenden te worden uitgereikt.
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Bijlage D

De Provinciale Jachthondenproef (PJP)
Opzet en doel
Art. D.1
1. De Provinciale Jachthondenproef bestaat in beginsel uit vier meervoudige,
niet gestandaardiseerde proeven op B-niveau en twee meervoudige, niet
gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau.
2. 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.

Organisatie
Art. D.2
1. Een Provinciale Jachthondenproef mag uitsluitend worden georganiseerd in
het daarvoor vastgestelde seizoen. Dat seizoen loopt van 1 november tot en
met 31 maart.
2. De Provinciale Jachthondenproef wordt zo mogelijk één maal per jaar
onder verantwoordelijkheid van de Provinciale Discipline Coördinator (PDC)
Jachthonden of Gewestcommissaris Jachthonden voor zijn provincie georganiseerd. Als een provincie uit meerdere gewesten bestaat, kan de PDC een
gewest in zijn provincie aanwijzen om de PJP te organiseren. Hij delegeert
in dat geval naar eigen goeddunken bevoegdheden aan dit gewest.
3. Het is toegestaan, dat PDC Jachthonden en/of Gewestcommissarissen
Jachthonden gezamenlijk een Provinciale Jachthondenproef voor hun
provincies organiseren. In onderling overleg worden dan de beschikbare
plaatsen over de betreffende provincies verdeeld. Er kan een gewest uit één
van die provincies worden aangewezen om de PJP te organiseren. PDC’s
en/of Gewestcommissarissen kunnen in dat geval naar eigen goeddunken
bevoegdheden delegeren.
4. Het maximum aantal toe te laten honden is in beginsel vier en twintig.
Het vaststellen van de verhouding tussen het aantal deelnemende A- en
B-honden is aan de organisatie.
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5. De organiserende instantie informeert de gedelegeerde minimaal tien
werkdagen voor de dag waarop de Provinciale Jachthondenproef wordt
gehouden, over de inrichting van de verschillende proeven.

Het uitzetten van de proeven
Art. D.3
ππ De proeven worden na toestemming van de C.J.P. om de proef te organiseren, door de organiserende instantie in overleg met de gedelegeerde
uitgezet.

Toelatingseisen
Art. D.4
1. Onverkort het gestelde in het hierna volgende lid van dit artikel worden op
de Provinciale Jachthondenproeven honden toegelaten die voldoen aan het
gestelde in artikel V.3 van het Reglement Jachthondenproeven.
2. Voor een Provinciale Jachthondenproef kunnen uitsluitend honden
worden ingeschreven, waarvan de eigenaar op de dag van deze PJP
tenminste 6 maanden lid is van de KNJV en wel van een gewest dat
gelegen is in de provincie(s), welke de desbetreffende jachthondenproef
organiseert(organiseren).
Art. D.5
ππ Een hond mag meerdere malen aan de Provinciale Jachthondenproef deelnemen.
Art. D.6
1. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B-diploma van
de Provinciale Jachthondenproef moet de hond in het afgelopen seizoen in
Nederland tenminste één B-diploma op een MAP hebben behaald.
2. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het A-diploma van
de Provinciale Jachthondenproef moet de hond in het afgelopen seizoen in
Nederland tenminste één A-diploma op een MAP hebben behaald.
3. Bij overinschrijving tellen maximaal de twee hoogst behaalde resultaten
voor een MAP uit het afgelopen seizoen en gaat de hond met een hoger
puntenaantal voor de hond met een lager puntenaantal. Mochten de honden gelijk eindigen, dan beslist de organiserende instantie aan de hand van
verder behaalde resultaten.
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Art. D.7
ππ Het inschrijfgeld bedraagt, inclusief het door de organiserende instantie te
verstrekken wild, niet meer dan een jaarlijks door de C.J.P. vast te stellen
maximum bedrag per hond. Het staat de organiserende instantie vrij om,
naar eigen goeddunken, reducties toe te passen.

Keurmeesters
Art. D.8
1. Op de Provinciale Jachthondenproef fungeren minimaal vier keurmeesters.
Zij worden door de organiserende instantie uitgenodigd.
2. De B-proeven worden in principe elk gekeurd door één keurmeester. De
A-proeven worden elk gekeurd door twee keurmeesters.

Inrichting en beoordeling van de proeven
Art. D.9 Inrichting van de B-proeven, B1 tot en met B4
1. De B-honden leggen vier B-proeven af.
2. Elke proef bestaat in beginsel uit drie apporten. De opdrachten moeten van
dien aard zijn, dat de verschillende aspecten van de KNJV-proeven A tot en
met H er zoveel mogelijk in zijn verweven.
3. De moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke apporten mag die van de KNJVproeven A tot en met H te boven gaan, op voorwaarde dat ze fair en voor de
honden van het gewenste niveau haalbaar zijn.
4. Tenminste één van de vier B-proeven dient een waterelement te bevatten en
bij tenminste één van deze proeven moet een schot worden gelost.
5. De B-proeven moeten zodanig zijn ingericht, dat ze redelijkerwijze binnen
acht minuten door voorjager en hond uitgevoerd kunnen worden.
Art. D.10 Inrichting van de A-proeven, A1 en A2
1. De A-honden leggen twee van de vier B-proeven (B1 en B3) en twee Aproeven af.
2. De A-proeven bestaan elk in beginsel uit drie apporten. De opdrachten moeten van dien aard zijn, dat de verschillende aspecten van de KNJV-proeven A
tot en met J er zoveel mogelijk in zijn verweven. Een dirigeerapport en het
apport van een verre loper zijn verplichte onderdelen.
3. De moeilijkheidsgraad van de A-proeven mag die van de KNJV-proeven A tot
en met J te boven gaan, op voorwaarde dat ze fair en voor de honden van
het gewenste niveau haalbaar zijn.
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4. Tenminste één van de twee A-proeven dient een waterelement te bevatten
en bij tenminste één van de vier door de hond af te leggen proeven moet
een schot worden gelost.
5. De A-proeven moeten zodanig zijn ingericht, dat ze redelijkerwijze binnen
twaalf minuten door voorjager en hond uitgevoerd kunnen worden.
Art. D.11 Te gebruiken diersoorten
1. De bejaagbare wildsoorten: haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif, mits
ze legaal zijn verkregen.
2. Overige diersoorten, die legaal verkregen zijn en gebruikt mogen worden.
De C.J.P. gaat in dat geval op voorhand akkoord met kraai, nijlgans en
meerkoet. Het gebruik van de vos, de muskusrat, beverrat en overige ratten
is niet toegestaan.
3. Voor andere diersoorten dan in lid 1 en 2 genoemd, dient de organiserende
instantie tenminste tien werkdagen voor de dag waarop de Provinciale
Jachthondenproef wordt gehouden, met de gedelegeerde te overleggen.
Art. D.12 Beoordeling
1. De wijze van keuren moet praktijkgericht zijn. Het wild moet correct worden geapporteerd. Staand afgeven leidt niet tot puntenaftrek. De voorjager
dient de hond zonder halsband, los voor te jagen en bij de uitvoering de
weidelijkheidsnormen te respecteren.
2. De hond moet in alle rust worden voorgejaagd. Inspringen, onrust op post,
wild ruilen, luidruchtige commando’s, bij herhaling commando’s niet opvolgen leidt tot puntenaftrek.
3. Uit de hand raken, wild niet binnenbrengen, hinderlijk piepen, janken of
blaffen leidt tot een onvoldoende.
4. Honden die schotschuw zijn, wild aansnijden, begraven, verstoppen of
beschadigen, worden gediskwalificeerd.
Art. D.13 Bijzondere bepalingen
1. Indien daarvoor redenen aanwezig zijn, zijn de keurmeesters bevoegd om in
een individueel geval de tijd te verlengen.
2. De keurmeesters zijn bevoegd om een proef te laten beëindigen wanneer
er naar hun oordeel geen uitzicht op is, dat de proef voldoende wordt
afgelegd.
3. De proeven moeten worden afgelegd met het door de organisatie beschikbaar gestelde wild. Als een hond met ander wild terugkeert, wordt dat niet
aangemerkt als het beoogde apport.
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4. Alhoewel bij de beoordeling van de proeven praktijkgericht wordt gekeurd
en een volmaakte afwerking niet wordt vereist, leidt extreem slordig apport
tot een onvoldoende.
5. Als het gaat om fouten die tot puntenaftrek leiden, kan cumulatie van
dergelijke fouten leiden tot een onvoldoende.
6. Bij verdenking van hardheid in de bek, moet de keurmeester het geapporteerde wild onderzoeken op beschadigingen.
7. Een gedelegeerde is bevoegd om honden die een ernstig agressief gedrag
vertonen, te diskwalificeren.
8. Een hond die gediskwalificeerd is, mag daarna geen enkele proef meer
afleggen.
9. Een gedelegeerde is bevoegd om van de bepalingen in deze paragraaf af te
wijken, indien en voor zover de omstandigheden zodanig zijn, dat aan de
essentie van een proef anders geen recht kan worden gedaan.

Diploma’s
Art. D.14
ππ De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met punten van 0 tot en
met 100. Een hond die tenminste 55 punten krijgt, heeft de proef voldoende
afgelegd. Om een voldoende te behalen moet de hond al het wild, binnen
de vastgestelde tijd, hebben geapporteerd. Het enkele feit dat al het wild is
binnengebracht betekent nog niet dat een voldoende wordt verkregen.
Art. D.15
ππ Om het B-diploma te behalen, moet de hond voor alle proeven (B1 tot en
met B4) tenminste 55 punten hebben gekregen.
Art. D.16
ππ Om het A-diploma te behalen, moet de hond voor de twee B-proeven (B1, en
B3) en voor de proeven A1 en A2 tenminste 55 punten hebben gekregen.
Art. D.17
ππ Diploma’s worden door de C.J.P. ter beschikking gesteld en dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de gedelegeerde te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de Provinciale Jachthondenproef aan de rechthebbenden
te worden uitgereikt.
Art. D.18
ππ Deelnemers zonder diploma dienen na afloop van de proeven, bijvoorbeeld
door de recapitulatiestaat op te hangen, door de organisatie over hun puntenwaarderingen geïnformeerd te worden.
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Aanhangsel 1

Rassenoverzicht
1 Categorie Staande Honden
Engelse Setter, Gordon Setter, Ierse Setter, Ierse Rood en Wit Setter, Pointer,
Braque d’Auvergne, Braque de l’Ariège, Braque du Bourbonnais, Braque Dupuy,
Braque Français type Gascogne, Braque Français type Pyrénées, Braque de
Saint Germain, Bracco Italiano, Cesky Fousek, Drentsche Patrijshond, Duitse
Staande Hond Draadhaar, Duitse Staande Hond Korthaar, Duitse Staande Hond
Langhaar, Duitse Staande Hond Stichelhaar, Epagneul Bleu de Picardie, Epagneul Breton, Epagneul Français, Epagneul Picard, Epagneul de Pont Audemer,
Gammel Dansk Honsehund, Griffon Boulet, Griffon Korthals, Grote Münsterlander, Heidewachtel, Hongaarse Staande Hond Vizsla Draadhaar, Hongaarse
Staande Hond Vizsla Korthaar, Perdigueiro Portugès, Perdiguero de Burgos,
Poedelpointer, Slowaakse Staande Hond Ruwhaar, Spinone, Stabijhoun, Weimarse Staande Hond.
2 Categorie Spaniëls
Clumber Spaniel, Duitse Wachtelhond, Engelse Cocker Spaniel, Engelse Springer Spaniel, Field Spaniel, Sussex Spaniel, Welsh Springer Spaniel, Amerikaanse
Waterspaniel, Barbet, Ierse Waterspaniel, Wetterhoun.
3 Categorie Retrievers
Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Flatcoated Retriever, Golden
Retriever, Labrador Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
4 Categorie Terriërs
Duitse Jacht Terriër, Foxterrier Gladhaar, Foxterrier Draadhaar, Jack Russel Terriër, Parson Russel Terriër.
5 Categorie Teckels
Dashond Korthaar, Dashond Langhaar, Dashond Ruwhaar, Dwergdashond Korthaar, Dwergdashond Langhaar, Dwergdashond Ruwhaar, Kaninchendashond
Korthaar, Kaninchendashond Langhaar, Kaninchendashond Ruwhaar.
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Aanhangsel 2

Adressen
secretariaat c.j.p
Uitloop 11 3262 CE Oud Beijerland
e-mail: orweja@kpnplanet.nl
telefoon: 0186-616425,
bankrek.nr. 43.55.97.507 t.n.v. Commissie Jachthonden te Oud-Beijerland
orweja
Uitloop 11 3262 CE Oud Beijerland,
e-mail: orweja@kpnplanet.nl
telefoon: 0186-616425
website: via de website van de KNJV (www.knjv.nl)
bankrek.nr. 4355.97.507 t.n.v. Commissie Jachthonden te Oud-Beijerland
k.n.j.v.
Postbus 1165 3800 BD Amersfoort,
e-mail: info@knjv.nl,
telefoon: 033-4619841, fax 033-4651355
www.knjv.nl
raad van beheer op kynologisch gebied in nederland
Postbus 75901 1070 AX Amsterdam,
e-mail: info@raadvanbeheer.nl
telefoon: 020-6644471, fax 020-6710846.
www.raadvanbeheer.nl,
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Aanhangsel 3

Bulletinoverzicht
Bulletinnummer

Datum

Gewijzigde onderwerpen
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C.J. kan afwijken van R.J.P. 31
C.J.P. 9
C.J.P.-bulletins 31
Status C.J.P.-bulletins 31

Kalender jachthondenproeven 14
Keurmeesters 22
Aspirant-keurmeester 22
Voorwaarden 22
Benoeming keurmeesters 22
Bevoegdheid 26
Intrekking benoeming 25
Keuren 26
Eigen honden 26
Honden van familieleden 26
Keurmeesterexamen 24
Inrichting 24

Coupeerverbod 16, 17
Cumulatie van fouten 47, 53, 57, 64
Dierenarts 19
Diskwalificeren 47, 53, 57, 64
F.C.I. 9
Gedelegeerden 22
Aanwijzen gedelegeerde 22
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Reglement
Reglement
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MAP 49
Beoordeling 52
Bijzondere bepalingen 53
Diersoorten 51
Diploma’s 54
Inrichting A-proeven 51
Inrichting B-proeven 51
Keurmeesters 50
Opzet en doel 49
Geen standaardproeven 49
Wedstrijd 49
Organisatie 49
Seizoen 49
Toelatingseisen 50
Uitzetten proeven 49
Overleg met gedelegeerde 49

Uitslag 24
Leerling-keurmeester 23
Organisaties nodigen uit 26
Klachten en geschillen 28
Beslissing en beroep 28
Bedrag overmaken 29
Keurmeester i.p.v. gedelegeerde 29
Klachten over beoordeling honden 29
Klachten over de gang van zaken 28
Klachten over personen 28
Maatregelen 29
K.N.J.V. 9
KNJV-proef 33
Bijzondere bepalingen 46
Diploma’s 47
Keurmeesters 34
Model apport 46
Opzet en doel 33
Examen 33
Standaardproeven 33
Organisatie 33
Seizoen 33
Proeven 34
Proef A 34
Proef B 35
Proef C 36
Proef D 37
Proef E 38
Proef F 39
Proef G 40
Proef H 41
Proef I 43
Proef J 44
Proeven splitsen 33
Toelatingseisen 34
Uitzetten proeven 33
A t/m H door organisatie 33
Proef I en J in overleg 33

Model apport 46
Nimrodproef 55
Bekerreglement 59
Beoordeling 57
Bijzondere bepalingen 57
Diersoorten 56
Diploma’s 58
Inrichting proeven 56
Keurmeesters 56
Opzet en doel 55
Geen standaardproeven 55
Wedstrijd 55
Organisatie 55
In november 55
Toelatingseisen 55
Bulletin selectieprocedure 56
Uitzetten proeven 55
C.J.P. verantwoordelijk 55
Overleg met gedelegeerde 55
Officiële geweren 26
Geen vergunning 27
Voorschriften jachtgeweer 26
Onvoorziene zaken 32
C.J. beslist 32

Kynologisch Reglement 9, 15, 17
Loopse teven 16, 17
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Stamboekhouding 15
Aangevraagd 15
Buitenlandse 15
Nederlandse 15
Niet ingeschreven 16, 19, 50

ORWEJA 9
PJP 60
Beoordeling 63
Bijzondere bepalingen 63
Diersoorten 63
Diploma’s 64
Inrichting van de A-proeven 62
Inrichting van de B-proeven 62
Keurmeesters 62
Opzet en doel 60
Geen standaardproeven 60
Wedstrijd 60
Organisatie 60
Seizoen 60
Toelatingseisen 61
Uitzetten van de proeven 61
Overleg met gedelegeerde 61

Testikels 34, 50
Vergunningen 13
Datumconflicten 14
Organisaties met recht op 13
Procedure aanvraag 13
Voorwaarden 13
Voorjager 10
Wild 21
Algemeen 21
Diersoorten bij MAP 51
Diersoorten bij Nimrod 56
Diersoorten bij PJP 63

Proef 10
Eerder beginnen 21
Programma 19
De verplichte gegevens 19
Programma naar gedelegeerde 20
Ras 9
Categorie 9
Rasgroep 9
Rassenoverzicht 65
Retrievers 65
Spaniëls 65
Staande Honden 65
Teckels 65
Terriërs 65
Registratiedocument 10
Registratienummer 10
Reservehonden 17, 20
R.v.B. 9
Rechtsmacht 15, 17
Schotschuwheid 47, 52, 57, 63
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