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VOORWOORD
Voor u ligt het jachtproevenreglement (JPR) van de Curly Coated Retriever Club Nederland (CCRCN)
zoals dat geldt vanaf 30 maart 2019, geactualiseerd op 26 november 2019.
Dit reglement is er voor zowel de geroutineerde, als ook -en vooral- de beginnende voorjager.
In dit reglement kunt u alles vinden over de opzet en uitvoering van de JP-evenementen waaraan u met
uw Curly Coated Retriever kunt deelnemen. Ook de procedure omtrent de inschrijving voor die
evenementen en eventuele toelatingseisen zijn hierin te vinden.
Bij deelname aan een JP-evenement wordt u geacht op de hoogte te zijn van de regels die tijdens dat
evenement van toepassing zijn en behoort u die uiteraard ook na te leven. Kennis en naleving daarvan
is niet alleen van belang voor het welslagen van dat evenement, maar is ook voor u zelf prettig. U
weet dan immers waar u aan toe bent en komt niet ineens voor verrassingen te staan.
Er is in dit reglement naar gestreefd het taalgebruik zo helder en duidelijk mogelijk te houden.
Mochten er desondanks toch vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u zich natuurlijk altijd tot de
jachtproeven commissie (JPC) wenden.
Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de website van de CCRCN.

Curly Coated Retriever Club Nederland
30 maart 2019

In de update van 1 december 2019 zijn er enkele tekstuele aanpassingen gedaan alsmede aanvullingen
en wijzigingen in de artikelen.
Hoofdstuk 14 is toegevoegd.
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HOOFDSTUK 1
ALGEMENE DEFINITIES
art. 1.1
CCRCN

Curly Coated Retriever Club Nederland

art. 1.2
F.C.I.

Fédération Cynologique Internationale

art. 1.3
R.v.B.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

art. 1.4
K.N.J.V. / N.J.V.

Nederlandse Jagers Vereniging

art. 1.5
ORWEJA

Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden

art. 1.6
JPC

Jachtproevencommissie van de CCRCN

art. 1.7
Jachtproevencommissie Het bestuur van de CCRCN ziet als haar taak het in stand houden van de
Curly Coated Retriever als jachthond. Zij heeft een Jachtproeven Commissie
(JPC) ingesteld die tav het werken met de Curly Coated Retriever hieraan
uitwerking geeft.
art. 1.8
Retriever

art. 1.9
Curly Coated Retriever

art. 1.10
Rasvereniging

art. 1.11
Ras
art. 1.12
JP-Reglement

art. 1.13
JP-evenement

Een hond met een stamboom die behoort tot één van de retrieverrassen als
door de F.C.I. is ingedeeld in rasgroep 8 (retrievers, spaniels en
waterhonden).
Het is een hond die tijdens de praktische jacht wordt gebruikt voor het werk
ná het schot.

Een hond met een stamboom behorende tot het ras Curly Coated
Retriever als beschreven door de F.C.I. in rasgroep 8

Een bij de R.v.B. aangesloten kynologische vereniging die de belangen
behartigt van een of meer hondenrassen.

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

Het (onderhavige) reglement ter reglementering van de JPevenementen, waarop geen (ORWEJA) reglement van toepassing is.

Een evenement georganiseerd door de JPC, namens het bestuur van de
CCRCN, of een door de JPC aangewezen organisatie.
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art. 1.14
Club-evenement
is.

Een JP-evenement waarop geen ORWEJA-regelgeving van toepassing

art. 1.15
ORWEJA-evenement

Een JP-evenement waarop ORWEJA-regelgeving van toepassing is.

art. 1.16
Proef

Elk der afzonderlijke proeven van een JP-evenement.

art. 1.17
Clubdiplomadag / CDD

art. 1.18.1
Workingtest

art. 1.18.2
NOWT

art. 1.19
MAP

art. 1.20
OWT

art. 1.21
IWT

art. 1.22
SJP

art. 1.23
Mock Trial

art. 1.24
Jachtpraktijkdag

Een Clubdiplomadag omvat een aantal gestandaardiseerde proeven van
kunstmatige aard, waarbij het niveau en de bruikbaarheid van de hond
voor het werk na het schot getest en beoordeeld worden.

Een Workingtest omvat een aantal niet-gestandaardiseerde proeven van
kunstmatige aard, waarbij het niveau en de bruikbaarheid van de hond
voor het werk na het schot getest en beoordeeld worden.

Een Niet Officiële Working Test, een Club-evenement, omvat een aantal
niet-gestandaardiseerde proeven van kunstmatige aard, waarbij het niveau
en de bruikbaarheid van de hond voor het werk na het schot getest en
beoordeeld worden.

Meervoudige Apporteerproef (ORWEJA), nog niet van toepassing op de
activiteiten van de CCRCN.

Orweja Workingtest (ORWEJA) , nog niet van toepassing op de activiteiten
van de CCRCN.

Internationale Workingtest waar teams uit verschillende landen aan
meedoen. (FCI) Nog niet van toepassing op de activiteiten van de CCRCN.

Standaard Jachthondenproef (ORWEJA) , nog niet van toepassing op de
activiteiten van de CCRCN.

Een wedstrijd met dummy’s waarbij verschillende vormen van
Veldwedstrijden worden nagebootst en als zodanig gekeurd wordt , nog
niet van toepassing op de activiteiten van de CCRCN.

Een (jacht)dag waarbij een beperkt aantal combinaties voor educatieve
doeleinden kunnen deelnemen aan een praktijkjacht, teneinde hun
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geschiktheid voor de jachtpraktijk en/of veldwedstrijden te
beoordelen en te verbeteren, nog niet van toepassing op de
activiteiten van de CCRCN.
art. 1.25
Veldwedstrijd

art. 1.26
Voorjager
art. 1.27
Eigenaar
hond is.

Een wedstrijd waarop retrievers in het vrije veld, ná het schot, op
levend of pas geschoten wild worden beoordeeld naar de mate, waarin zij
effectief, op raseigen wijze en in samenwerking met hun voorjager werken.
(ORWEJA) Nog niet van toepassing op de activiteiten van de CCRCN

Degene die een hond op een JP-evenement voorjaagt.

Degene die blijkens het registratiebewijs van de R.v.B. de eigenaar van de

art. 1.28
Wedstrijdsecretaris

Persoon belast met de inschrijvingsprocedure van een JP-evenement.

art. 1.29
Penningmeester

Bestuurslid belast met het financiële gedeelte van de JP-evenementen.

art. 1.30
Wedstrijdsecretariaat
te velde

art. 1.31
Wedstrijdleider

art. 1.32
Afgevaardigde

art. 1.33
Keurmeester

art. 1.34
Aspirant-keurmeester

Secretariaat op een evenement dat belast is met de controle op de
aanmelding van deelnemende honden, het verzamelen en verwerken van
de uitslagen en het geven van informatie omtrent verloop en procedures bij
JP-evenementen.

Een door de JPC aangestelde persoon die leiding geeft aan het JPCevenement en medeverantwoordelijk is voor het goede verloop daarvan.

Een door de JPC aangewezen persoon die tijdens het JP-evenement
toezicht houdt op de naleving van het JPC reglement.

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

Zij die te kennen hebben gegeven opgeleid te willen worden tot
keurmeester en daartoe door de JPC zijn aanvaard.

art. 1.35
Medewerker/Helper

Zij die helpen tijdens een JP-evenement.

art. 1.36
De Website en
de Curly Express

De officiële organen van de Curly Coated Retriever Club Nederland.
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HOOFDSTUK 2
DOELSTELLINGEN & REIKWIJDTE
A. Doelstellingen
art. 2.1 Doelstelling JPC
Het doel van de JPC is het bevorderen en stimuleren van de werkeigenschappen van de Curly Coated
Retriever, zonder daarbij de karaktereigenschappen uit het oog te verliezen. Om dat doel te bereiken
organiseert de JPC onder andere verschillende JP-evenementen.
art. 2.1.1 Plan tav het organiseren van een Working Test (WT)
De JPC streeft ernaar om in 2021 in samenwerking met een zuster-retrieververeniging een Working
Test te organisaren.
art. 2.2 JP-evenement
Een JP-evenement is een evenement georganiseerd door de JPC, namens het bestuur van de CCRCN.
art. 2.3 Doel JP-evenement
Een JP-evenement heeft ten doel de bruikbaarheid van een hond voor het werk ná het schot te testen
en/of te kunnen beoordelen, alsmede eigenaren van een (Curly Coated) retriever te stimuleren om
met hun hond te gaan werken.
B. Reikwijdte
art. 2.4 Toepasselijkheid Club evenementen
Dit reglement is van toepassing op de JP-evenementen als weergegeven in de hoofdstukken 7,8 en 14.
Dat zijn allen (club-)evenementen waar geen ORWEJA-reglementen op van toepassing zijn. Dat zijn:
● Clubdiplomadagen;
● Workingtesten;
● Andere jachthonden-gerelateerde activiteiten.
In een later stadium kunnen hieraan toegevoegd worden:
● Teamwedstrijd;
● VUT-wedstrijd.
art. 2.5 Toepasselijkheid ORWEJA-evenementen
De JPC organiseert nog GEEN evenementen waarop ORWEJA regelgeving van toepassing is.
Op die proeven is dit reglement enkel van toepassing voor wat betreft de administratieve zaken, zoals
de inschrijvings- en betalingsprocedure. De inhoud van de voor die evenementen toepasselijke
reglementen kunt u vinden op de website van de ORWEJA (www.orweja.nl). De ORWEJAevenementen zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●

Standaard Jachthondenproef (SJP);
de Meervoudige Apporteerproef (MAP);
de ORWEJA Workingtest (OWT);
de IWT-selectiedag;
de Veldwedstrijden;
Koudwildtest;
Mock Trial;
Jachtpraktijkdag.
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HOOFDSTUK 3
VOORSCHRIFTEN VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN JPEVENEMENT
art. 3.1 Toestemming
Voor het organiseren van een JP-evenement heeft de JPC toestemming van het bestuur van de
CCRCN nodig.
art. 3.2 Toezicht
JP-evenementen staan onder toezicht van het bestuur van de CCRCN, die dit toezicht tijdens het
evenement doet uitoefenen door een afgevaardigde.
art. 3.3 Planning
Personen of instanties die een JP-evenement willen organiseren dienen vroegtijdig contact op te
nemen met de JPC voor wat betreft datum, aantal deelnemers, plaats en het soort evenement.
art. 3.4 Regels
De organiserende instantie dient zich te houden aan de algemene richtlijnen en instructies van de
JPC, alsmede de inhoud van dit reglement.
art. 3.5 Verbod gebruik levend wild
Op geen enkel JP-evenement, de Veldwedstrijd en de Jachtpraktijkdagen uitgezonderd, is het gebruik
van levend wild, in welke vorm dan ook, toegestaan.
art. 3.6 Dummy’s
De proeven worden gehouden met standaard (club)dummy’s (1 ponds, compleet met koordje en
dwarshoutje, in de kleuren groen of oranje), tenzij anders vermeld.
art. 3.7 Afwijkende dummy’s
De organisatie van een JP-evenement is gerechtigd, na overleg met de afgevaardigde en/of de JPC, te
besluiten om voor bepaalde apporten afwijkende dummy’s te gebruiken.
art. 3.8 Dummylauncher
Bij de B- en A-klasse kan de organisatie tijdens Workingtesten gebruik maken van een dummylauncher, waarvan de dummy’s (plastic of canvas) geapporteerd moeten worden.
art. 3.9 Koud wild
Tijdens de Clubdiplomadagen worden de proeven I en J met koud wild afgelegd.
art. 3.10 Sleepsporen
Tijdens de Workingtesten zijn sleepsporen met koud wild en/of dummy’s toegestaan.
Sleept men met wild, dan dient er eenzelfde stuk wild aan het eind van de sleep te liggen. Sleept
men met een dummy, dan dient er aan het eind van de sleep een dummy te liggen.
art. 3.11 Schot
Voor het afgeven van een schot bij proeven in de C-, B- of A-klasse kan er gebruik worden gemaakt van
o.a. jachtgeweer, alarmpistool, starterpistool of dummy launcher. Het jachtgeweer en de
dummylauncher uiteraard onder voorbehoud van bezit van de daarvoor noodzakelijke
vergunning(en)/aktes en toestemming daarvoor van de grondeigenaar.
De wedstrijdleiding kan andere artikelen inzetten voor “het schot” om een gelijkwaardig effect en geluid
te bereiken.
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HOOFDSTUK 4
BEPALINGEN OMTRENT (A) INSCHRIJVING, (B) BETALING, (C) TOELATING, (D)
GEDRAGSREGELS, EN (E) UITSLUITING VOOR EEN JP-EVENEMENT
art. 4.1 Aanvaarding Reglement & instructiebevoegdheid
Door deelname aan een JP-evenement aanvaardt de deelnemer de rechtsmacht van de R.v.B. en de
werking van het Kynologisch Reglement, het ORWEJA-reglement en van dit JP-reglement. Een
deelnemer wordt geacht bekend te zijn met die reglementen. Voorts aanvaardt de deelnemer
daarmee de instructiebevoegdheid van de JPC en/of de organisatie van het betreffende JPevenement.
art. 4.2 Verklaring
De aanvaarding als in artikel 4.1. hiervoor beschreven wordt bevestigd tijdens de
inschrijvingsprocedure, waarin een verklaring van aanvaarding is opgenomen.
artikel 4.3 Gelijkstelling
Voor de werking van de artikelen 4.1. en 4.2. worden als deelnemer verstaan, zowel de eigenaar als
de voorjager van de hond.
A)

INSCHRIJVING

art. 4.4 Bevoegdheid inschrijving
Alleen de eigenaar van de hond is gerechtigd de hond in te schrijven voor een JP-evenement.
art. 4.5 Digitale inschrijving verplicht
Inschrijving voor de JP-evenementen is alleen mogelijk via het inschrijvingssysteem van de CCRCN
(Club-evenementen) of MyOrweja (ORWEJA-evenementen).
art.4.6 Digitale Inschrijving Clubevenementen
Het inschrijfsysteem van de CCRCN voor Clubevenementen is te vinden via:
●
●

de website van de CCRCN (www.curlycoatedretriever.net)
Voor meer info over de inschrijvingsprocedure, zie de website van de CCRCN.

art.4.7 Digitale Inschrijving ORWEJA-evenementen
Het digitale inschrijfsysteem van ORWEJA voor ORWEJA-evenementen is te vinden via:
●
●

http://my.orweja.nl
De website van Orweja (www.orweja.nl)

art.4.8 Wedstrijdkalender JP-evenementen
De Wedstrijdkalender is te vinden op de JPC pagina van de website van de CCRCN.
art.4.9 Opening- en sluitingsdata inschrijving Club-evenementen
1. Inschrijving voor een clubevenement staat in beginsel open vanaf 3 maanden voor het
betreffende evenement. De precieze startdatum voor inschrijving van een club-evenement
is te vinden op de website van de CCRCN;
2. De sluitingsdatum voor een club-evenementen is een maand voor het betreffende
evenement, tenzij anders vermeld.
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art.4.10 Opening- en sluitingsdata ORWEJA-evenementen
Voor de opening- en sluitingsdata voor de inschrijving voor de ORWEJA-evenementen wordt
verwezen naar de website van ORWEJA (www.orweja.nl).
art.4.11 Bijlagen bij Inschrijfformulier
Indien er bij de inschrijving bijlagen moeten worden toegevoegd (zoals bijvoorbeeld de stamboom en
het registratiebewijs van de hond) wordt dat bij de digitale inschrijvingsprocedure vermeld. De
inschrijving is pas volledig indien alle benodigde bijlagen zijn toegevoegd en de voorwaarden voor
deelname (digitaal) zijn aanvaard. Per email wordt een bevestiging van inschrijving ontvangen.
art.4.12 Bevestiging van deelname
1. Uiterlijk een week voor het betreffende evenement wordt aan de deelnemer(s) per email
een bevestiging van deelname verzonden.
2. Ook degenen die door overschrijving van het evenement niet kunnen deelnemen aan het
evenement zullen uiterlijk een week voor het betreffende evenement worden geïnformeerd.
3. De inschrijving en deelname is pas definitief nadat ook het inschrijfgeld is voldaan, als
hierna Onderdeel B (Betaling & Restitutie) beschreven.
art. 4.13 Inschrijving meerdere honden
1. Op JP-evenementen mag een deelnemer/voorjager alleen op een Clubdiplomadag
meerdere honden inschrijven en voorjagen met een maximum van twee.
2. Indien een eigenaar/deelnemer met meerdere honden aan een Clubdiplomadag wenst
deel te nemen, dient elke hond apart te worden ingeschreven.
3. Deelname met meerdere honden aan een Clubdiplomadag is alleen toegestaan indien het
evenement niet overschreven is. Indien het evenement overschreven is, zal dat aan de
eigenaar/deelnemer kenbaar worden gemaakt en zal laatstgenoemde moeten kiezen met welke hond
hij wil deelnemen.
4. Voor mogelijke deelname met meerdere honden aan ORWEJA-evenement gelden de
reglementen van ORWEJA voor het betreffende evenement.
art.4.14 Annulering Inschrijving
1. Een inschrijving kan via het digitale inschrijvingssysteem tot de sluitingsdatum zonder
consequenties worden geannuleerd.
2. Mondelinge annulering van een inschrijving wordt niet geaccepteerd.
3. Bij annulering na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld volledig verschuldigd.

B)

BETALING & RESTITUTIE

art.4.15 Hoogte Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt een jaarlijks door de JPC vast te stellen bedrag per hond en kan per
evenement verschillen. Zie daarvoor de website van de CCRCN.
art.4.16 Verplichting betaling
1. Wanneer men zich (digitaal) voor een JP-evenement heeft ingeschreven, is betaling van het
inschrijfgeld verplicht. Zulks, tenzij de inschrijving tijdig en correct is geannuleerd als in artikel 4.14
hiervoor beschreven.
2. Het inschrijfgeld is aldus ook verschuldigd indien een deelnemer na de sluitingsdatum van het
betreffende evenement van deelname afziet, ongeacht de reden voor die afzegging.
10

art.4.17 Wijze van betaling
Betaling van het inschrijfgeld geschiedt door volgens door het bestuur vast te stellen
uitvoeringsregels.
art.4.18 Verantwoordelijkheid betaling
Ongeacht het feit of bij de inschrijving een machtiging tot afschrijving wordt afgegeven, blijft de
deelnemer zelf verantwoordelijk dat het inschrijfgeld voor het evenement is voldaan.
art.4.19 Wanbetaling
1. Indien het inschrijfgeld voor het evenement nog niet is voldaan, om welke reden dan ook, kan
deelname aan het evenement worden geweigerd.
2. Indien de eigenaar/deelnemer in gebreke blijft het inschrijfgeld te voldoen, zal de JPC de
eigenaar/hond voor deelname aan andere JP-evenementen uitsluiten, totdat de betaling daarvan
alsnog wordt ontvangen.
art.4.20 Restitutie Inschrijfgeld
1. Het Inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd indien de deelnemer niet kan deelnemen wegens
overschrijving van het evenement, danwel annulering van de inschrijving voor de sluitingsdatum voor
inschrijving van het betreffende evenement.
2. Bij annulering van de inschrijving voor de sluitingsdatum als hiervoor bedoeld, worden
administratiekosten ingehouden en derhalve niet het volledig inschrijfgeld gerestitueerd.
3. Indien de deelnemer niet kan deelnemen wegens overschrijving van het evenement worden geen
administratiekosten ingehouden en dus het gehele inschrijfgeld gerestitueerd.

TOELATING

C)

art.4.21 Toelating hondenras(sen)
Op de JP-evenementen worden de navolgende honden(rassen) toegelaten, tenzij het bestuur van de
CCRCN op voordracht van de JPC van de CCRCN anders beslist:
- Alle retrieverrassen.
art.4.22 Voorrangsregels toelating
Bij de bepaling van de volgorde voor deelname worden de navolgende voorrangsregels gehanteerd,
tenzij het bestuur van de CCRCN voor het betreffende evenement anders beslist:
-

eerst CCRCN-leden met een Curly Coated Retriever;
vervolgens CCRCN-leden met een ander retrieverras;
daarna niet-leden met een Curly Coated Retriever;
daarna niet leden met een Chesapeake Bay Retriever of Nova Scotia Duck Tolling Retriever;
tot slot niet-leden met een ander retrieverras, mits de eigenaar lid is van een andere
erkende retrieverrasvereniging.

N.b. binnen elk van die vijf categorieën is de volgorde van inschrijving bepalend: eerdere
inschrijvingen gaan voor latere inschrijvingen.
art. 4.23 Leeftijdscategoriën
Ten aanzien van de leeftijd van de hond op de dag van een Club-evenement geldt (tenzij anders is
beschreven bij het betreffende evenement) dat honden die:
- de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt, van deelname zijn uitgesloten
- de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt, maar niet ouder zijn dan 12 maanden,
uitsluitend in de C-klasse mee kunnen doen;
- de leeftijd van 12 maanden hebben bereikt, maar niet ouder zijn dan 18 maanden,
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-

uitsluitend in de C- en B-klasse mee kunnen doen;
de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt in alle klassen mee kunnen doen, mits ze
voldoen aan de daarvoor gestelde criteria.

N.b. voor Leeftijdsgrenzen m.b.t ORWEJA-evenementen, zie het betreffende ORWEJA-reglement.
art 4.24 Erkende diploma’s en certificaten
De CCRCN erkent de diploma’s en certificaten behaald bij de volgende retrieverrasverenigingen
anders dan de CCRCN: Nederlandse Labarador Vereniging (NLV), Labrador Kring Nederland (LKN),
Golden Retriever Club Nederland (GRCN), Golden Retriever Vereniging (GRV), Flatcoated Retriever
Club (FRC), Werkende Flatcoat Retriever Groep (WFRG), Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club
Nederland (NSDTRCN) en de Chesapeake Bay Retriever Club Nederland (CBRN) en de diploma’s en
certificaten behaald bij Orweja wedstrijden.

D) GEDRAGSREGELS
art.4.25 Gedrag Voorjager
De voorjager dient zich tijdens de wedstrijd te onthouden van:
- Het bij herhaling loslaten van de hond buiten de proeven om;
- Het mishandelen / fysiek straffen van de eigen hond of andere honden;
- Het onbetamelijk gedragen, mondeling dan wel fysiek, jegens: keurmeester(s), afgevaardigde,
helpers en/of de wedstrijdorganisatie, dan wel mede-deelnemers en/of publiek;
- het weigeren om de instructies van keurmeester(s), afgevaardigde en/of de wedstrijdorganisatie
op te volgen;
- het bij herhaling tonen van onsportief gedrag;
- het bij herhaling niet naleven van de regels als in dit reglement bepaald.
art. 4.26 Social Media
Voorjagers dienen zich op Social Media niet grievend en/of kwetsend uit te laten over keurmeester(s),
afgevaardigde, de wedstrijdorganisatie en/of mededeelnemers.

E) UITSLUITING
art. 4.27 Uitsluiting
Uitgesloten van deelname zijn:
- Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt.
- Honden die in de periode van 12 weken voorafgaande aan het evenement in omstandigheden of
toestand hebben verkeerd waardoor het gevaar van besmetting met hondenziekte of enige
andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt.
- Teven die op de dag van het evenement in een toestand van loopsheid verkeren.
- Zichtbaar dragende teven.
- Ongeregistreerde honden (honden zonder officiële stamboom). De JPC kan dispensatie verlenen voor
deelname aan clubevenementen aan retrievers met een afstammingsbewijs en gefokt door het
KNGF of “Stichting Hulphond.”
art. 4.28 Organisatoren & Betrokkenen
Degene(n) die de proeven voor een Workingtest heeft/hebben ontworpen en/of uitgezet en/of
ingetraind, mag/mogen op de betreffende Workingtest geen hond(en) inschrijven of voorjagen.
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HOOFDSTUK 5
BEPALINGEN OMTRENT DE ORGANISATIE EN HET VERLOOP VAN EEN JP-EVENEMENT
art. 5.1 Eindverantwoordelijkheid
De CCRCN is eindverantwoordelijk voor het georganiseerde evenement.
art. 5.2 Verantwoordelijkheid uitvoering
De organiserende instantie is verantwoordelijk voor een correcte en veilige uitvoering van het
evenement.
art. 5.3 Keuring Dierenarts
1. Bij Clubdiplomadagen en Workingtesten kan de organiserende instantie de deelnemende honden
voor aanvang van de proeven laten keuren door een dierenarts.
2. Bij de overige JP-evenementen is het wenselijk om de deelnemende honden voor aanvang door
een dierenarts te laten keuren, maar niet verplicht. Zulks, tenzij er officiële (ORWEJA)regelgeving
van toepassing is, die een voorafgaande keuring wel verplicht stelt.
art. 5.4 Volgorde Proeven
1. De wedstrijdleiding bepaalt in welke volgorde de proeven door de deelnemers(groepen)
moeten worden afgelegd.
2. Bij het afleggen van de proeven voor het A-diploma dient echter eerst proef I te worden afgelegd
en pas nadat de hond daarvoor tenminste een voldoende heeft behaald, proef J.
art.5.5 Instructies wedstrijdleiding
1. Teneinde een vlot verloop te bevorderen is de wedstrijdleiding bevoegd om tijdens het
JP- evenement wijzigingen aan te brengen in de eerder bepaalde volgorde en/of indeling.
2. Instructies van de wedstrijdleiding dienen te allen tijde door de deelnemers worden opgevolgd.
art. 5.6 Combineren Proeven
Om de proeven sneller en aantrekkelijker te laten verlopen is het op een Clubdiplomadag toegestaan
twee of meer proeven voor het C- en B-diploma te combineren.
art. 5.7 Indeling Keurmeesters
1. Bij de proeven voor het C- en B-diploma is het toegestaan dat een keurmeester een deel der
honden of een deel der proeven beoordeelt.
2. De proeven voor het A-diploma moeten door drie keurmeesters beoordeeld worden.
art. 5.8 Programmaboekje
Voor ieder evenement wordt door de organiserende instantie een programmaboekje uitgegeven, dat
kostenloos aan de deelnemers, keurmeesters, afgevaardigde en belanghebbenden wordt verstrekt.
Het programma moet tenminste onderstaande gegevens bevatten:
- naam van de organisatoren;
- plaats en datum van het evenement;
- naam van de wedstrijdleider(s);
- naam van de afgevaardigde van / namens de JPC;
- namen van de keurmeesters en eventuele aspirant-keurmeesters;
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- de ingeschreven honden met vermelding van:
- de officiële naam van de hond;
- ras;
- geslacht;
- geboortedatum;
- naam van de eigenaar;
- naam van de voorjager.
Bij voorkeur bevat het programma eveneens:
- indeling deelnemers(groepen);
- volgorde af te leggen proeven;
- mobiele nummer Wedstrijdleiding;
- indeling Keurmeesters;
- de voor een goed verloop geldende instructies;
- plattegrond ter locatie van de verschillende proeven.
art. 5.9 Informatieverstrekking aan afgevaardigde
De voor het evenement verantwoordelijke (wedstrijd)secretaris van de JPC zorgt er voor dat de
afgevaardigde uiterlijk op de derde dag voorafgaande aan de dag van het JP-evenement in het bezit
is van een volledig programma.
art. 5.10 Recaputilatiestaat en eindafrekening
Tevens dient uiterlijk twee weken na afloop van een evenement een volledig ingevulde en van alle
rekeningen voorziene (financiële) eindafrekening aan de JPC te worden gestuurd.

art. 5.11 Aanlijnen honden
1. Op de terreinen waar de evenementen worden gehouden dienen de deelnemende honden
gedurende het gehele evenement, behoudens de momenten dat zij zelf een proef afleggen, te zijn
aangelijnd.
2. De afgevaardigde is gerechtigd bij overtreding van deze regel de loslopende hond voor
verdere deelname uit te sluiten (= diskwalificatie).
art. 5.12 Identificatie honden
De afgevaardigde heeft het recht de tatoeagenummers of chips van de deelnemende honden te
controleren of te laten controleren.
art. 5.13 Diskwalificatie
De redenen voor diskwalificatie staan in hoofdstuk 16 van dit reglement vermeld.
art. 5.14 Uitzetten proeven Clubdiplomadag
Bij een Clubdiplomadag worden de proeven A tot en met H door de organiserende instantie uitgezet.
De proeven I en J moeten worden uitgezet in overleg met de afgevaardigde.
De proeven A+B en C+D mogen gecombineerd uitgevoerd worden.
art. 5.15 Aanwijzen keurmeesters A-proeven
De keurmeesters voor de proeven I en J worden in overleg met de afgevaardigde aangewezen.
art. 5.16 Aanmelding deelname A-proeven
1. Degenen die willen opgaan voor het A-diploma dienen dit op de dag van het evenement
vóór aanvang van de proeven aan het wedstrijdsecretariaat te velde te melden.
2. Aanmeldingen na aanvang van de proeven worden niet in behandeling genomen.
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HOOFDSTUK 6
BEPALINGEN OMTRENT 'AFGEVAARDIGDEN', 'KEURMEESTERS', 'ASPIRANT-KEURMEESTERS'
en OFFICIËLE GEWEREN OP JP-EVENEMENTEN
art. 6.1 Afgevaardigden
1. Conform artikel 3.2 wijst de JPC voor elk JP-evenement (m.u.v. de NOWT Hoofdstuk 14)
een afgevaardigde aan.
2. De afgevaardigde heeft tot taak:
- de JPC op het betreffende evenement te vertegenwoordigen;
- toe te zien op de naleving van het in dit reglement gestelde;
- behandeling en afhandeling van eventuele klachten en/of geschillen;
- te controleren of de proeven in overeenstemming zijn met de inhoud van dit reglement;
- controle van het wedstrijdsecretariaat te velde;
- ondertekening van de diploma’s of certificaten;
3. De afgevaardigde mag niet zelf als voorjager of eigenaar van een hond betrokken zijn bij
het betreffende JP-evenement.
4. De afgevaardigde dient na afloop van het evenement een afgevaardigde-rapport op te stellen en
aan de JPC toe te zenden en een kopie daarvan aan het besuur van de CCRCN.
art. 6.2 Keurmeesters
Als keurmeesters op de JP-evenementen kunnen keurmeesters van de Clubkeurmeesterslijst en/of
KJV, OWT en/of Veldwedstrijdkeurmeesters worden uitgenodigd.
art. 6.3 Keurmeesterslijst
1. Ieder jaar zal door de JPC een lijst van keurmeesters voor de JP-evenementen worden vastgesteld.
Mutaties in die lijst zullen in de Curly Express en/of op de website worden gepubliceerd.
2. De organiserende instantie wordt geacht uit deze lijst de keurmeesters voor een JP-evenement
te kiezen.
3. Mocht de organiserende instantie de wens hebben om iemand van buiten deze lijst
(bijvoorbeeld uit het buitenland) als keurmeester op een JP-evenement uit te nodigen, dan dient de
JPC daar vooraf over te worden geconsulteerd. De beslissing van het bestuur, gehoord de JPC,
hierover is bindend.
art. 6.4 Aanmelding aspirant-keurmeesters
Zij die voor benoeming tot keurmeester in aanmerking wensen te komen, melden zich daartoe
schriftelijk aan bij de JPC van de eigen rasvereniging, met vermelding van hun kwaliteiten en
ervaring op het gebied van het voorjagen van, werken met, en/of beoordelen van retrievers,
alsmede hun motivatie om tot keurmeester benoemd te worden.
art. 6.5 Voorwaarden plaatsing lijst aspirant-keurmeesters
Kandidaten als hiervoor artikel 6.4 beschreven kunnen door de JPC op de lijst van aspirantkeurmeester worden geplaatst, indien de kandidaten aan de navolgende voorwaarden voldoen:
- zij moeten te goeder naam en faam bekend staande meerderjarige Nederlanders dan wel
Nederlands ingezetenen zijn.
- lid zijn van de CCRCN of een andere Retrieververeniging.
- op bevredigende wijze, zulks ter beoordeling van het bestuur van de CCRCN, gehoord de JPC,
retrievers hebben voorgejaagd op NJV- Jachthondenproeven, Clubdiplomadagen,
Workingtesten, etc.
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art. 6.6 Uitsluiting lijst aspirant-keurmeesters
1. De JPC kan als aspirant-keurmeester uitsluiten:
- hen, die om winst te behalen handel in honden drijven, of om die reden ter dekking
aanbieden of direct betrokken zijn bij ondernemingen welke zulk een doel beogen.
- hen, die om winst te behalen honden van derden africhten en/of op jachthondenproeven voorjagen.
- hen, die om winst te behalen andere handelingen verrichten, die betrekking hebben op
de jachthondensport of indirect betrokken zijn bij ondernemingen, welke zulk een doel
beogen.
- hen, die de JPC om enige andere reden ongeschikt acht voor het keurmeesterschap.
2. Eveneens kan de JPC besluiten een aanvraag voor het aspirant-keurmeesterschap af te wijzen,
indien er naar de mening van de JPC voldoende keurmeesters op de keurmeesterslijst staan.
art. 6.7 Mededeling besluit JPC
1. Indien het bestuur van de CCRCN, gehoord de JPC, een besluit heeft genomen om een
kandidaat wel of niet op de lijst der aspirant- keurmeesters te plaatsen, zal hij/zij daar zo
spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht.
2. Mocht het bestuur van de CCRCN besloten hebben de kandidaat niet op de lijst te
plaatsen, dan zal de reden van afwijzing aan hem/haar worden medegedeeld.
3. Door aanvaarding van het aspirant-keurmeesterschap aanvaardt de aspirant-keurmeester
de rechtsmacht van de R.v.B. en CCRCN, de instructiebevoegdheid van de JPC en de werking
van dit reglement.
art. 6.8 Traject aspirant-keurmeesters
1. Teneinde de aspirant-keurmeesters ervaring op te laten doen met het keuren én hun
vaardigheid daarin te kunnen beoordelen, zal de JPC hen op vier door haar aan te wijzen
JP-evenementen (2 Workingtesten en 2 Clubdiplomadagen) laten aspireren.
2. Het aspireren tijdens die JP -evenementen geschiedt onder begeleiding en toezicht van een
of meerdere door de JPC aangewezen keurmeester(s). Zulks, na goed onderling overleg tussen
de afgevaardigde, keurmeester(s) en de aspirant-keurmeester.
3. Het aspireren geschiedt bij voorkeur binnen één kalenderjaar.
4. Voornoemd traject kan ten allen tijde op initiatief van de JPC of de betrokken aspirantkeurmeester tussentijds worden beëindigd, doch niet eerder dan nadat de andere partij omtrent
het voornemen daartoe is geïnformeerd en gehoord.
art. 6.9 Toelating aspirant-keurmeesters
De organiserende instanties zijn verplicht, de door de JPC aangewezen aspirant-keurmeesters te
laten aspireren op hun evenement.
art. 6.10 Beoordeling aspirant-keurmeesters
1. Tijdens de proef/proeven vormt/vormen de aangewezen keurmeester(s) zich een oordeel over
de aspirant-keurmeester, hetgeen op schrift wordt gesteld en wordt ingeleverd bij de
afgevaardigde. Een kopie hiervan gaat naar het bestuur van de CCRCN.
2. De keurmeester mag zijn/haar bevindingen, zowel positief dan wel negatief, niet aan de
aspirant- keurmeester bekend maken.
art. 6.11 Afwijzing benoeming
Wanneer het bestuur van de CCRCN, gehoord de de JPC, op grond van de uitgebrachte adviezen, na
afloop van het traject besluit dat een aspirant-keurmeester niet voor benoeming tot keurmeester zal
worden voorgedragen, zal zulks zo spoedig mogelijk door schriftelijke mededeling aan de aspirantkeurmeester bekend worden gemaakt.
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art. 6.12 Benoeming keurmeester
1. De aspirant-keurmeesters die op vier verschillende evenementen, onder minimaal vier
verschillende keurmeesters, naar het oordeel van die keurmeesters, met goed gevolg hebben
geaspireerd, kunnen in aanmerking komen voor benoeming tot CCRCN-keurmeester.
2. Benoeming tot CCRCN-keurmeester geschiedt door het bestuur van de CCRCN op voordracht van de
JPC.
3. Tenzij anders is bepaald, geschiedt die benoeming voor onbepaalde tijd.
4. Door aanvaarding van de benoeming tot keurmeester aanvaardt de keurmeester de rechts- en
instructiemacht van de R.v.B. en CCRCN, de instructiebevoegdheid van de JPC en de werking van
dit reglement.
5. Na de benoeming tot CCRCN-keurmeester wordt hij/zij geplaatst op de door de
retrieverrasverenigingen gehanteerde keurmeesterslijst voor Clubdiplomadagen en Workingtesten.
art. 6.13 Schrapping keurmeesterslijst
De aanstelling tot keurmeester kan te allen tijde door het bestuur van de CCRCN (op initiatief van de
JPC), of op eigen initiatief van keurmeester worden ingetrokken, doch niet eerder dan nadat de
andere partij omtrent het voornemen daartoe is geïnformeerd en gehoord.
art. 6.14 Officiële geweren
- Eventuele officiële geweren dienen gebruik te maken van een enkel- of dubbelloops hagelgeweer
van een kaliber 12, 16 of 20.
- De officiële geweren worden door de keurmeester geïnspecteerd.
- De eigenaar/ eigenaren van officiële geweren is/ zijn verantwoordelijk voor het veilig gebruik van het
geweer.
De Officiële geweren worden door de keurmeester geïnstrueerd. De officiële geweren zijn
verantwoordelijk voor de veiligheid en voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Flora- en Faunawet.
art. 6.15 Alternatieve geweren
Het gebruik van dummylauncher, alarmpistool of starterpistool als alternatief voor officiële geweren is
op JP-evenementen toegestaan, mits de gebruiker over de daarvoor benodigde vergunning/akte
beschikt en daarvoor door de grondeigenaar toestemming is verleend.
De wedstrijdleiding kan andere artikelen inzetten voor “het schot” om een gelijkwaardig effect en
geluid te bereiken.

art.6.16 Voorkomen belangenverstrengeling
1. Afgevaardigden en/of (aspirant-)Keurmeesters mogen tijdens een club-evenement waar zij als
zodanig functioneren zelf geen hond(en) voorjagen.
3. Een (aspirant-)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.
4. Evenmin mag de (aspirant-)keurmeester een hond keuren die door zijn huisgenoten
en/of familieleden tot in de tweede graad, op het betreffende evenement wordt
voorgejaagd.
5. In de gevallen hiervoor lid 3 en 4 beschreven wordt de proef afgenomen en beoordeeld door
een collega keurmeester.
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HOOFDSTUK 7
CLUBDIPLOMADAGEN
art. 7.1 Algemeen
Een Clubdiplomadag omvat een aantal gestandaardiseerde proeven van kunstmatige aard, waarbij
het niveau en de bruikbaarheid van de hond voor het werk na het schot getest en beoordeeld
worden.
Een Clubdiplomadag is een Club-evenement.
art. 7.2 De proeven en hun beoordeling
1. De omschrijving van de opzet en uitvoering van de proeven en de eisen waaraan de
volmaakte uitvoering van deze proeven dient te voldoen, zijn in overeenstemming met het
gestelde in het Reglement Jachthondenproeven van de ORWEJA, laatste druk. Dit is óók van
toepassing op het Club-evenement.
2. Bij de opzet en uitvoering van de proeven A t/m H dient rekening gehouden te worden met het feit
dat de proeven worden afgelegd met dummy’s (minder verwaaiing).
3. Het karakter van de Clubdiplomadag dient een stimulerende werking te hebben op de voorjagers.
DE PROEVEN
De C-proeven
art. 7.2.1 Proef A – Aangelijnd en los volgen
1. De hond moet zijn voorjager over een traject van ongeveer 40 meter volgen. Dit traject moet
eerst aangelijnd en vervolgens niet aangelijnd worden afgelegd.
2. 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.
3. Tijdens het niet aangelijnd volgen moet de voorjager halsband en lijn op een door de
keurmeester aangewezen plaats achterlaten
Beoordeling
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.
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art. 7.2.2 Proef B – Uitsturen en komen op bevel
1. De hond moet zonder halsband of lijn worden uitgezonden en moet op een afstand van
ongeveer 30 meter voldoende vrij in beweging zijn.
2. Daarna moet de hond op bevel van de voorjager komen.
3. De voorjager moet dit bevel onmiddellijk geven nadat de keurmeester hem dit opdraagt.
Beoordeling
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. 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. 7.2.3 Proef C – Houden van de aangewezen plaats
1. 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.
2. De voorjager dient twee volle minuten buiten het gezichtsveld van de hond te verblijven.
3. 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
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 éénmaal 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.
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.
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art. 7.2.4 Proef D - Apport te land
1. De hond wordt zonder halsband of lijn los voorgejaagd.
2. De hond moet een in overzichtelijk terrein weggeworpen dummy apporteren.
3. De valplaats dient zodanig te worden gekozen, dat de hond vanaf de positie bij de voorjager
de dummy kan zien liggen.
4. De werper dient de dummy ver van zich te werpen en wel zodanig dat de dummy op ongeveer
25
meter van de hond terechtkomt.
5. De hond mag in opdracht van de keurmeester na één seconde nadat de dummy is gevallen,
worden uitgestuurd om te apporteren.
6. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet verlaten.
7. De hond moet de dummy binnen handbereik van de voorjager brengen.
Beoordeling
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 de dummy opneemt en naar zijn voorjager brengt,
ongeacht of hij tijdens het werpen inspringt, of hij zittend of staand 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 de dummy gaat en een “model apport” uitvoert.
art. 7.2.5 Proef E - Apport uit diep water
1. De hond wordt zonder halsband los voorgejaagd.
2. De hond moet een in overzichtelijk diep water geworpen dummy apporteren.
3. De keurmeester zal de voorjager de plaats wijzen waar vandaan hij zijn hond moet inzetten en
waar de hond de dummy naar toe moet brengen. De plaats zal zodanig worden gekozen, dat
deze ongeveer drie meter, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, uit de waterkant ligt.
4. De dummy moet op een zodanige plaats in het water worden geworpen dat de hond om de
dummy te bereiken, moet zwemmen.
5. De valplaats dient zodanig te worden gekozen, dat de hond vanaf de positie bij de voorjager
de dummy kan zien liggen.
6. Tijdens het werpen van de dummy 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 dummy op
het hoogste punt is.
7. De hond mag in opdracht van de keurmeester, na één seconde nadat de dummy is gevallen,
worden uitgestuurd om te apporteren.
8. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet verlaten.
9. De hond moet de dummy binnen handbereik van de voorjager brengen.
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Beoordeling
Algemeen
De hond die onhoudbaar inspringt, kan maximaal een 8 krijgen. De hond die voor 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 dummy uit het water terugkeert nog éénmaal inzetten.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die de dummy aanneemt en naar zijn voorjager brengt,
ongeacht of hij tijdens het werpen inspringt, verpakt, zich uitschudt, of hij zittend of staand 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 dummy zwemt en een “model
apport” uitvoert.
De B-proeven
art. 7.2.6 Proef F - Verloren apport te land
1. De hond wordt zonder halsband los voorgejaagd.
2. De hond moet een in dichte dekking geworpen dummy opsporen
3. 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.
4. De werper dient vanaf een plaats waar de hond hem niet kan zien, de dummy te werpen en wel
zodanig, dat de dummy 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.
5. 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.
6. De keurmeester zal een zodanige plaats innemen, dat hij het zoeken van de hond kan beoordelen.
7. De keurmeester zal de voorjager de plaats aanwijzen waar vandaan hij zijn hond moet inzetten
en waar de hond de dummy naar toe moet brengen. De voorjager mag deze plaats gedurende
de gehele proef niet verlaten, tenzij de keurmeester hem dat opdraagt.
Beoordeling
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 de dummy te brengen. Het
geven van anwijzingen en aanmoedigingen zal sterk negatief worden beoordeeld. Het zonder
dummy uit de dekking terugkeren, zal negatief worden beoordeeld. De hond die eenmaal zonder
dummy uit de dekking terugkeert mag maximaal nog tweemaal worden ingezet.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die binnen een redelijke tijd, afhankelijk van de
plaatselijke omstandigheden, de dummy apporteert, ongeacht of hij verpakt of hij zittend of staand
afgeeft.
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Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die voordat hij wordt uitgestuurd, niet hinderlijk piept,
jankt of blaft, die na het commando tot apporteren onmiddellijk geanimeerd, zelfstandig, snel en
systematisch gaat zoeken, niet zonder dummy uit de dekking terugkeert, de dummy snel vindt en
een “model apport” uitvoert.
art. 7.2.7 Proef G - Markeerapport te land
1. De hond mag los of aangelijnd worden voorgejaagd.
2. De hond moet zonder halsband of lijn een voor hem zichtbaar weggeworpen dummy apporteren.
3. De valplaats dient zodanig gekozen te worden, dat de hond de dummy niet kan zien liggen voordat
hij in de onmiddelijke omgeving van de dummy is gekomen
4. De valplaats mag niet dusdanig opvallen, dat de hond erdoor wordt aangetrokken.
5. 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 dummy te staan. De dummy moet tegen de wind in geworpen worden.
6. Direct nadat er gechoten is, dient de werper haaks op de richting waarin de hond moet uitgaan,
de dummy met een grote boog van zich weg te werpen en wel zodanig, dat de dummy op
ongeveer zestig meter van de hond terecht komt.
7. Werper en geweer blijven gedurende de gehele proef op hun plaats staan.
8. 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.
9. De keurmeester zal ongeveer drie seconden nadat de dummy is gevallen, toestemming geven
om de hond uit te zenden. Hij doet dit door de voorjager op de schouder te tikken.
10. De voorjager mag vanaf het moment dat de hond is uitgezonden tot aan het moment dat deze
de dummy heeft opgenomen, geen aanwijzigingen of commando’s geven.
11. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet verlaten.
Beoordeling
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 dummy vindt,
heeft deze proef onvoldoende afgelegd. Het over doen 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 de dummy opneemt en apporteert, ongeacht of hij tijdens het werpen
aangelijnd dan wel niet aangelijnd was, of hij verpakt, zittend of staand 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 en gericht naar de valplaats gaat, de dummy
zonder te hoeven zoeken vindt en een “model apport” uitvoert.
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art. 7.2.8 Proef H - Apport over diep water
1. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
2. De hond moet een aan de overzijde van een breed, diep water weggeworpen dummy apporteren.
3. 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.
4. De werper dient op het moment dat de hond hem niet kan zien, de dummy 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.
5. De valplaats dient zodanig gekozen te worden, dat de hond de dummy niet kan zien liggen,
voordat hij in de onmiddelijke omgeving van de dummy is gekomen.
6. 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.
7. De keumeester zal de voorjager de plaats aanwijzen waar vandaan hij de hond moet inzetten en
waar de hond de dummy naar toe moet brengen. Deze plaats zal zodanig worden gekozen, dat zij
ongeveer drie meter, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, uit de waterkant ligt.
8. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet verlaten.
Beoordeling
Algemeen
De nadruk ligt op de wil om van de overzijde van het water 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 dummy bij de voorjager terugkeert en de keurmeester van oordeel is, dat de
dummy nog binnen een redelijke tijd kan worden geapporteerd, mag hij nog éénmaal worden ingezet.
Het terugkomen om het water heen nadat de dummy 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 dummy apporteert, ongeacht of hij verpakt, zich uitschud of hij
zittend of staand afgeeft.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piet,
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 dummy aan de
waterkant terugkeert, snel de dummy vindt en een “model apport” uitvoert.
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De A-proeven
art. 7.2.9 Proef I - Dirigeerproef te land
1. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
2. De hond moet een houtduif apporteren, nadat hij door zijn voorjager via een stoppunt
naar de valplaats is gedirigeerd.
3. 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.
4. Het stoppunt dient ongeveer honderd meter van de posititie 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.
5. Valplaats en stoppunt dienen zo natuurlijk mogelijk te worden gemarkeerd.
6. 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 onmiddelijke omgeving van het wild is gekomen.
7. De werper dient op een moment dat de hond dit niet kan zien, de duif op de valplaats te werpen.
8. 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.
9. 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.
10. 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
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 aanwijzigingen 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 zoek en
oppakken. Aanvullende commando’s moeten negatief worden beoordeeld.
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, beeindigt 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.
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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 beeindigd)
apporteert, ongeacht of hij verpakt, zittend of staand 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. 7.2.10 Proef I - Apport van verre loper over breed water
1. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
2. 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.
3. Het water dient minimaal vijftien meter breed te zijn en zo diep, dat de hond moet zwemmen
om de overkant te bereiken.
4. Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet, dat de wind uit een richting komt varierend
tussen recht van achter en haaks op die, waarin de hond over het water moet worden gestuurd.
5. 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 hondervijftig
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.
6. 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.
7. De sleper en zo gewenst ook keurmeesters trekken zich op een zodanige plaats terug, dat hun
aanwezigheid en loopspoor zo weinig mogelijk stimulerend of belemmerend op de hond
werken.
8. De hond mag het trekken van het sleepspoor niet zien.
9. 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.
10. De voorjager mag de hem aangewezen plaats gedurende de gehele proef niet verlaten.
Beoordeling
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
Eén 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 positities in, dat het werk op het
gehele sleepspoor en het gedrag van de hond bij de eend kan worden beoordeeld.
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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). De som van deze twee cijfers moet tenminste 12 bedragen om een voldoende 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 staand 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. 7.2.11 Modelapport
Waar in dit reglement sprake is van “model apport” wordt daaronder verstaan dat de hond een
apport zodanig uitvoert, dat hij:
1. De dummy en/of het wild nadat hij het gevonden heeft, onmiddellijk en zonder aarzelen opneemt;
2. De dummy en/of het wild goed draagt en niet onnodig verpakt;
3. In vlot tempo naar zijn voorjager komt;
4. Zonder aanmoedigingen, commando’s of aanwijzigingen, dus uit zichzelf, recht voor de
voorjager gaat zitten;
5. Zijn voorjager de dummy en/of het wild met opgeheven hoofd aanbiedt;
6. De dummy en/of het wild na daartoe een commando te hebben gekregen, onmiddellijk loslaat
en niet nahapt;
7. In voorkomend geval zich niet uitschudt, voordat hij het wild ter hand heeft gesteld.
art. 7.3 Slotbepalingen
1. Indien daar naar zijn/haar mening redenen voor aanwezig zijn, is een keurmeester bevoegd om,
in een individueel geval of in het algemeen, de tijd te verlengen.
2. Een keurmeester is bevoegd om een proef te laten beëindigen, wanneer er naar zijn oordeel
geen uitzicht op is dat de proef voldoende wordt afgelegd.
3. Alhoewel bij de beoordeling van de proeven steeds is aangegeven dat een volmaakte afwerking,
zoals niet verpakken, zittend afgeven en zich niet uitschudden, niet vereist is, zullen factoren als
deze, bij cumulatie van fouten, tot een onvoldoende kunnen leiden.
4. Een afgevaardigde is bevoegd om van dit reglement af te wijken, indien en voor zover de
omstandigheden ten aanzien van een proef zodanig zijn dat aan de essentie van die proef anders geen
recht kan worden gedaan.
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Hoofdstuk 8
WORKINGTESTEN
art. 8.1 Algemeen
Een Workingtest omvat een vijftal niet gestandaardiseerde proeven van kunstmatige aard,
waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van situaties zoals die in de jachtpraktijk en/of op
veldwedstrijden kunnen voorkomen.
Een Workingtest is een Club-evenement.
art. 8.2 Het doel
Workingtesten hebben tot doel om voorjagers in wedstrijdverband ervaring op te laten doen in het
voorjagen van hun hond in nagebootste jachtsituaties, alsmede het stimuleren van het werken met
de hond.
art. 8.3 De proeven
1. Een proef kan uit meerdere onderdelen bestaan.
2. De proeven worden, direct voor het afleggen van de proeven, door de keurmeersters aan
de deelnemers uitgelegd.
3. De keurmeesters die de proeven zullen keuren, krijgen enige dagen voor de Workingtest inzage in
de door hen te keuren proef/proeven.
art. 8.4 Beoordeling van de proeven door de keurmeesters
1. De proeven zijn zoveel mogelijk nagebootste jachtsituaties.
2. De voorjager heeft, tenzij de proefopzet dit niet toelaat, de vrijheid zijn hond zo in te zetten en te
ondersteunen zoals hij dit op jacht of op een veldwedstrijd zou doen. Het aanraken van de hond
(m.u.v. een kleine beloning) zal de beoordeling negatief beïnvloeden.
3. De belangrijkste aandachtspunten voor de keurmeesters zijn:
- gedrag op post;
- wijze van werken van de hond;
- wijze van voorjagen;
- correctheid van het apporteren.
4. De hoeveelheid (zowel veelvuldigheid als luidheid) geluid (zowel stem als fluit) die de voorjager
heeft menen te moeten gebruiken om zijn hond aanwijzingen te geven, zal door de keurmeester(s)
bij de beoordeling van een proef worden meegenomen.
5. Het zeer hinderlijk piepen, janken of blaffen van de hond op post leidt tot een onvoldoende.
6. De combinatie die op de meest efficiënte wijze en met de minste onrust in het veld de proef met
goed gevolg aflegt, zal de hoogste punten vergaren.
7. Per proef kan maximaal 20 punten worden behaald worden en derhalve 100 punten in totaal.
art. 8.5 De indeling van de proeven
1. Elk van de navolgende onderdelen moeten in de proeven aandacht krijgen:
- Appèl/heelwork;
- Steadiness/postgedrag;
- Markeren en onthouden (memory);
- Verloren apport (vrij zoeken);
- Waterwerk;
- Sleepsporen (vanaf de B-klasse);
- Dirigeren (voor B2- en A-klasse).
2. Uiteraard kunnen diverse onderdelen in één proef worden verwerkt.
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art. 8.6 De dummy’s (zie ook hoofdstuk 3: art. 5 t/m 12)
1. Er wordt, tenzij anders aangegeven, gewerkt met standaard één ponds dummy’s (groen of
oranje).
2. Op elk evenement worden clubdummy’s gebruikt, tenzij anders vermeld;
3. De organisatie van een evenement mag, na overleg met de afgevaardigde en/of JPC, afwijkende
dummy’s (zowel qua vorm als gewicht) gebruiken die wel of niet bekleed zijn met vellen, veren of
vlerken van (volgens de Natuurwet) bejaagbaar kleinwild, waterwild en overig wild.
4. Bij de B- en A-klasse kan er gebruik worden gemaakt van de dummy launcher, waarvan de
dummy’s (plastic of canvas) geapporteerd moeten worden.
5. Sleepsporen met koud wild en/of dummy’s zijn toegestaan. Sleept men met wild, dan dient er
een zelfde stuk wild aan het eind van de sleep te liggen. Sleept men met een dummy, dan dient er
ook een dummy aan het eind van de sleep te liggen.
art. 8.7 Geweren
Tijdens Workingtesten kan er gebruik worden gemaakt van officiële (jacht)geweren, alarmpistool,
starterspistool en dummy launcher. Zie daaromtrent ook artikel 6.14 en 6.15 hiervoor.
art. 8.8 De verdeling van de klassen
1. Er zijn vier verschillende klassen: De C-klasse, de B1-klasse, de B2-klasse en de A-klasse.
2. Inschrijving in één klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens
clubdiplomadagen- en workingtesten georganiseerd door de Nederlandse
retrieverrasverenigingen zoals genoemd in art. 4.25 of resultaten die op ORWEJA-evenementen
zijn behaald (SJP, OWT en Veldwedstrijden).
3. De klasse-indeling is als volgt:

-

C-KLASSE
voor honden met één of meerdere C-diploma’s;
voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op de datum van deelname de leeftijd van 18
maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te
schrijven in de B-klasse.
B1-KLASSE
- voor honden met één of meerdere B-diploma’s die voor het eerst in de B-klasse inschrijven.
- voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op grond van eerdere wedstrijdresultaten
niet voldoen aan de eisen gesteld voor de B2-klasse
- voor honden die op een OWT een certificaat hebben behaald in de startersklasse, danwel een
(naar het oordeel van de JPC) in het buitenland behaald vergelijkbaar diploma/certificaat.

B2-KLASSE
voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven;
voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op eerdere workingtesten in de B 1klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
- voor honden die zijn opgegaan voor het A-diploma, maar dit niet hebben behaald;
- voor honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet
bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de Aklasse
- voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn
gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G of CQN, maar daarbij niet werden geplaatst bij de
eerste drie;
- Voor honden die op een OWT een certificaat hebben behaald in de Novice klasse, danwel een
(naar het oordeel van de JPC) in het buitenland behaald vergelijkbaar diploma/certificaat.
-
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A-KLASSE
voor honden met één of meerdere A-diploma’s;
voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse
Vereniging bij de eerste drie zijn geeindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of éénmaal een
kwalificatie U behaald hebben;
- Voor honden die op een OWT een certificaat hebben behaald in de Open klasse, danwel een
(naar het oordeel van de JPC) in het buitenland behaald vergelijkbaar diploma/certificaat.
-

4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de
wedstrijd blijkt dat is ingeschreven in een onjuiste klasse, volgt diskwalificatie en/of verwijdering uit
de uitslag.
art. 8.9 Eisen inrichting proeven per klasse
N.B. De eisen die specifiek worden genoemd voor de C-klasse gelden uiteraard ook (minimaal)
voor de B- en A-klasse.
1. C-KLASSE
- De honden mogen de proeven zowel los als aangelijnd afleggen, uitgezonderd die proeven
waar steadiness essentieel is en de proef met een aangelijnde hond niet beoordeeld kan
worden. Bij de beoordeling zal de los voorgejaagde hond een hogere waardering krijgen.
- De honden mogen de dummy’s zittend of staand afgeven.
- Met meerdere honden op post verblijven is toegestaan, met een maximum van twee.
- Apporteeropdrachten bestaan uit maximaal twee dummy’s per proef, met uitzondering van die
proeven waarbij snelheid essentieel is (bijvoorbeeld een scurry).
- Bij enkele markeeropdrachten mag de afstand van inzetplek tot de valplek van de dummy
maximaal 40 meter zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met de
terreinomstandigheden.
- Bij dubbele markeerproeven (met twee dummy’s) moet de hoek tussen de dummy’s
minimaal 90 graden bedragen en mag de afstand naar de dummy’s niet meer dan 30 meter
zijn.
- Bij dubbele markeerproeven moet de volgorde van binnenbrengen altijd willekeurig zijn.
- Een verloren apport mag (en meerdere verloren apporten mogen) niet verder dan 20 meter
in de dekking liggen, waarbij de inzetplek zo mogelijk benedenwinds is.
- Waterwerk moet bestaan uit markeerapporten, zowel uit als of over water.
- Uit water mogen twee dummy’s geëist worden, over water maximaal één dummy.
- De waterbreedte is (bij een apport over water) maximaal tien meter.
- Verleidingsdummy’s (d.w.z. dummy’s die tijdens het werk van de hond opgegooid worden) zijn
alleen toegestaan op het moment dat de hond op de terugweg is met de dummy waarop hij was
uitgestuurd. Die verleidingsdummy moet op minimaal 20 meter afstand van de terugkerende hond
worden geworpen.
- In de C-klasse is het gebruik van een zg. “springkonijn” niet toegestaan
- Sleepsporen, bij voorkeur met zijwind, tot een maximale lengte van 30 meter zonder haken
getrokken met dood wild of een gesprayde dummy met aan het eind een schoon stuk wild of een
gesprayde dummy.
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2.
-

B1-KLASSE
De proeven dienen onaangelijnd te worden afgelegd.
De honden mogen de dummy’s zittend of staand afgeven.
Apporteeropdrachten bestaan uit maximaal drie dummy’s per proef, met uitzondering van
proeven waarbij snelheid essentieel is, zoals (bijvoorbeeld) een scurry.
- Bij een enkele markeeropdracht mag de afstand van de inzetplek en de valplek van de
dummy maximaal 70 meter bedragen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de
terreinomstandigheden.
- Bij een dubbele markeeropdracht (met meerdere dummy’s) mag de afstand van de inzetplek
tot de valplaats van de dummy’s niet meer dan 60 meter zijn.
- Bij een dubbele markeeropdracht kan een verplichte volgorde verlangd worden. De hoek tussen
de dummy’s moet in dat geval tenminste 90 graden zijn.
- Verloren apporten mogen, afhankelijk van het terrein, tot max. 50 meter in de dekking liggen.
Dit bij alle windrichtingen.
- Het uitsturen op een ongezien (blind) apport is toegestaan, tot maximaal 30 meter.
- Waterwerk kan bestaan uit dummy’s uit en over water.
- Ongeziene (blinde) dummy’s over water zijn toegestaan.
- De maximale waterbreedte bij ongeziene dummy’s is 40 meter.
- Verleidingsdummy’s mogen worden toegepast, als de hond met zijn apport op de terugweg is.
De dummy moet op een afstand van minimaal 10 meter van de hond worden geworpen.
- Ook mogen verleidingsdummy’s worden opgegooid voordat een hond wordt uitgezonden op een
verloren apport. De hoek tussen deze verleidingsdummy en de te apporteren dummy moet
tenminste 90 graden zijn.
- Springen over hindernissen kan worden verlangd.
Sleepsporen tot een lengte van maximaal 75 meter en maximaal één haak, getrokken met koud wild
of gesprayde dummy met aan het eind een schoon stuk wild of een gesprayde dummy. Bij voorkeur
met zijwind.
- Het schietkonijn is toegestaan als verleiding voordat de hond moet worden uitgezonden op een
apport. De hoek tussen de eindplek van het schietkonijn en de te apporteren dummy moet
tenminste 90 graden zijn.

3. B2-KLASSE:
Naast de hiervoor beschreven eisen ten aanzien van de inrichting van de proeven in de B1kasse, gelden voor de B2-klasse de navolgende specifieke eisen:
- Bij een dubbele markeeropdracht met een verplichte volgorde moet de hoek tussen de
dummy’s tenminste 60 graden zijn.
- Sleepsporen tot een lengte van maximaal 125 meter met maximaal twee haken, getrokken met
koud wild of een gesprayde dummy met aan het eind een schoon stuk wild of een gesprayde
dummy.
- Dirigeeropdrachten tot maximaal 75 meter zijn toegestaan.
4. A-KLASSE:
- De honden in deze klasse moeten alle proeven onaangelijnd afleggen.
- De honden mogen de dummy’s zittend of staand afgeven.
- Markeren. Bij markeeropdrachten met één of meerdere dummy’s mag de afstand maximaal 100
meter bedragen.
- Bij een dubbele markeeropdracht met verplichte volgorde moet de hoek tussen de dummy’s
tenminste 45 graden zijn.
- Waterwerk. De maximale waterbreedte voor ongeziene dummy’s is 75 meter.
- Verleidingen mogen in redelijkheid zowel voor als tijdens de apporten worden geworpen
danwel neergelegd.
- Dirigeeropdrachten zijn toegestaan tot maximaal 125 meter afstand tussen de inzetplek en de
dummy.
- Sleepsporen getrokken met koud wild of een gesprayde dummy met aan het eind een schoon stuk
30

wild of een gesprayde dummy. Maximale lengte 300 meter, afhankelijk van de geaardheid van
het terrein.
5. Mogelijkheid afwijking eisen
De organisatie is gerechtigd om, na overleg met de afgevaardigde, van bovenstaande 'Eisen per
Klasse' af te wijken indien dat door (bijvoorbeeld) terrein- of weersomstandigheden noodzakelijk
wordt geacht.

Op dit moment zijn de volgende hoofdstukken NIET van toepassing op de activiteiten van de CCRCN:
Hoofdstuk 9:
Artemis & Asterion
Hoofdstuk 10:

Teamwedstrijd

Hoofdstuk 11:

IWT-Selectiedag

Hoofdstuk 12:

VUT-wedstrijd

Hoofdstuk 13:

Koudwildtest

Hoofdstuk 13a:

Jachtpraktijkdagen

Hoofdstuk 13b:

Mock Triail

HOOFDSTUK 14
art. 14.1 Andere Jachthonden-gerelateerde activiteiten.
De JPC stelt zich tot doel meerdere activiteiten te organiseren of te laten organiseren,
gericht op het werken met de Curly Coated Retriever als jachthond.
Hieronder vallen onder andere:
- NOWT; Niet Officiele WorkingTest, dit is een Club Evenement.
- Trainingen en workshops op meerdere niveau’s voor honden én voorjagers.
- Voorlichting middels trainingstips op de website en in de CE.
- Verzamelen van en publiceren over werkresultaten behaald door leden van de CCRCN op de website
en/of de CE.
- Vraagbaak zijn mbt het vinden van een passende trainingsgroep.
art. 14.2 Wat is een Niet Officiële WorkingTest ( NOWT) ?
Een NOWT is een Club Evenement, en bestaat uit een vier- of vijftal proeven, waarbij zoveel mogelijk
wordt uitgegaan van de jachtpraktijk situatie. De opzet is nauw verwant aan de Working Test zoals
beschreven in Hoofdstuk 8.
art. 14.2.1 Belangrijke kenmerken van de proeven van de NOWT zijn:
1. De CCRCN organiseert proeven op drie niveau’s:
B (Beginners) Klasse, échte beginners zonder diploma;
O (Open) Klasse voor honden met een SJP C of CDD C diploma;
E (Ervaren) Klasse voor honden met minimaal een SJP B of CDD B diploma.
2. De klasseverdeling op basis van behaalde SJP en / of CDD resultaten, danwel een (naar het oordeel
van de JPC) (in het buitenland) behaald vergelijkbaar diploma/certificaat of niveau.
3. De proeven zijn voor de voorjagers onbekend tot de start van de wedstrijd.
4. De voorjager heeft, tenzij de opzet van de proef het niet toelaat, de vrijheid de hond in te zetten en te
ondersteunen zoals in de jachtpraktijk. Werken naar eigen inzicht dus.
5. Het belangrijkste is dat “het wild” (standaard canvas dummy’s van 500gr.) binnen komt.
De organisatie van een evenement mag, na overleg met de afgevaardigde en/of JPC, afwijkende
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dummy’s (zowel qua vorm als gewicht) gebruiken die wel of niet bekleed zijn met vellen, veren
of vlerken van (volgens de Natuurwet) bejaagbaar kleinwild, waterwild en overig wild.
6. Bij een workingtest zijn de meeste proeven meervoudige apporten, met een al
dan niet verplichte volgorde.
7. Verleidingsdummy’s (d.w.z. dummy’s die tijdens het werk van de hond opgegooid worden)
zijn alleen toegestaan op het moment dat de hond op de terugweg is met de dummy waarop hij was
uitgestuurd. Die verleidingsdummy moet op minimaal 20 meter afstand van de terugkerende hond
worden geworpen.
8. In de B Klasse is het gebruik van een zg. “springkonijn” niet toegestaan.
art. 14.2.2 De proeven.
Elke proef heeft een aantal proefkenmerken, dit zijn elementen waar de hond op beoordeeld wordt.
Het gaat om de volgende punten;
- Appél
- Steadiness
- Markeren
- Onthouden
- Respecteren
- Zoekpatroon
- Waterwerk
- Eventueel sleepsporen bij de O en E Klasse
- Doorzettingsvermogen
- Weidelijkheid
Per proef zijn maximaal 20 punten te behalen, 80 cq 100 punten op de totale workingtest.
Meestal zijn de proefkenmerken, zoals hierboven vermeld, de referentiepunten.
De meeste punten zullen bekend zijn, “weidelijkheid” willen we echter even toelichten.
Onder weidelijk voorjagen verstaan we: een hond voorjagen op een zodanige manier
dat er weinig verstoring in het veld ontstaat. Hieronder wordt verstaan; geen veelvuldige en geen luide
commando’s, geen fluitconcerten, vlot en rustig werken en ‘aangeschoten wild’ altijd als eerste laten
apporteren.
art. 14.2.3 Leeftijdscategoriën
Ten aanzien van de leeftijd van de hond op de dag van een Club-evenement geldt dat honden die:
- de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt, van deelname zijn uitgesloten
- de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt, kunnen in de B Klasse mee doen mits ze voldoen
aan de daarvoor gestelde criteria;
- de leeftijd van 12 maanden hebben bereikt, kunnen in de O klasse mee doen mits ze
voldoen aan de daarvoor gestelde criteria;
- de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt, kunnen in de E klasse mee doen mits ze
voldoen aan de daarvoor gestelde criteria.
art. 14.2.4 Beoordelingen
1. De mate waarin de proefkenmerken voorkomen in de proeven voor beide klassen is uiteraard
verschillend.
2. De beoordelingsaccenten liggen anders; gemiddeld wat strenger en met wat complexere proeven bij
de O en E-klasse tov de B Klasse.
3. Het is bij de B Klasse niet van invloed op de beoordeling of de hond staande dan wel zittend
de dummy afgeeft, bij de O Klasse is het een pré als de dummy door de hond zittend wordt afgegeven,
bij de E Klasse moet de dummy door de hond zittend wordt afgegeven (tenzij door de keurmeester
tevoren anders wordt aangegeven).
4. Zonodig en zomogelijk kan de hond na het uitvoeren en beoordelen van de betreffende proef opnieuw
ingezet worden, op aangeven van de keurmeester, zodat de honden én de voorjagers succes kunnen
hebben.
5. Bij de prijsuitreiking aan het einde van de dag zal de hoofd-keurmeester een reactie geven op het
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werken van de honden en de voorjagers.
6. Het plezier hebben in het samenwerken met je hond staat voorop!

art. 14.2.5 Geweren
- Eventuele officiële geweren dienen gebruik te maken van een enkel- of dubbelloops
hagelgeweer van een kaliber 12, 16 of 20.
- De officiële geweren worden door de keurmeester geïnspecteerd.
- De eigenaar/ eigenaren van officiële geweren is/ zijn verantwoordelijk voor het veilig gebruik van
het geweer.
- De Officiële geweren worden door de keurmeester geïnstrueerd. De officiële geweren zijn
verantwoordelijk voor de veiligheid en voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Flora- en
Faunawet.
Het gebruik van dummylauncher, alarmpistool of starterpistool als alternatief voor officiële geweren is
op JP-evenementen toegestaan, mits de gebruiker over de daarvoor benodigde vergunning/akte
beschikt en daarvoor door de grondeigenaar toestemming is verleend.
De wedstrijdleiding en/of de JPC kan andere artikelen inzetten voor “het schot” om een gelijkwaardig
effect en geluid te bereiken.
art. 14.2.6 Keurmeesters
1. Als keurmeesters op de NOWT kunnen keurmeesters van de Clubkeurmeesterslijst en/of NJV,
OWT en/of Veldwedstrijdkeurmeesters worden uitgenodigd.
2. Ieder jaar zal door de JPC’s van de Retrieververenigingen een lijst van keurmeesters voor de JPevenementen worden vastgesteld.
3. Mocht de JPC de wens hebben om iemand van buiten deze lijst (bijvoorbeeld uit het buitenland)
als keurmeester op een JP-evenement uit te nodigen, dan dient de JPC daar vooraf het bestuur van
de CCRCN over te consulteren. De beslissing van het bestuur, gehoord de JPC, hierover is bindend.
4. De JPC streeft ernaar keurmeesters aan te trekken die bekend zijn met het werken vaan de Curly.
art. 14.2.7 Certificaten
1. De aan alle deelnemers uit te reiken certificaten worden door de JPC aan de organisatie ter
beschikking gesteld.
2. Certificaten dienen, na volledig te zijn ingevuld en door of namens de JPC te zijn
ondertekend, onmiddellijk na afloop van de workingtest aan de deelnemer te worden
uitgereikt
3. Certificaten worden niet nagestuurd.
art. 14.2.8 Prijzen Niet Officiële Working Testen
1. De CCRCN stelt per Klasse drie prijzen beschikbaar voor de (drie) honden die, op hun niveau, de
certificaten behalen met het hoogste puntenaantal (1e, 2e en 3e plaats).
2. Bij een gelijk aantal punten, is het aantal binnengebrachte apporten bepalend voor de
rangschikking. De hond die de meeste apporten heeft binnengebracht krijgt een hogere plaatsing.
3. Bij een gelijk aantal punten en een gelijk aantal binnengebrachte apporten vindt de
rangschikking plaats middels een barrage.
4. Voor het geval een barrage niet uitvoerbaar is, wijst de organisatie vóór aanvang van de
workingtest proeven aan die bepalend zijn voor de rangschikking.
art. 14.2.9 DISKWALIFICATIE / DISCIPINAIRE MAATREGELEN
1. Hoofdstuk 16 is van toepassing.
2. Een lid van de JPC treedt op als “afgevaardigde”.
art. 14.2.10 KLACHTEN EN GESCHILLEN
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1. Hoofdstuk 17 is van toepassing.
2. Een lid van de JPC treedt op als “afgevaardigde”.
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HOOFDSTUK 15
DIPLOMA'S, CERTIFICATEN EN PRIJZEN
A. CLUBDIPLOMA’S
art. 15.1 Soorten diploma’s
De CCRCN en de andere retrieverrasverenigingen, zoals genoemd in artikel 4.25 kennen de diploma's
C, B en A.
art. 15.2 Beoordeling Proef
1. Tijdens een Clubdiplomadag wordt een voldoende uitvoering van een proef gewaardeerd met een
cijfer van 6 t/m 10.
6 voldoende
7 ruim voldoende
8 goed
9 zeer goed
10 volmaakt
2. Een proef, die onvoldoende wordt afgelegd, wordt gewaardeerd met de letter 'O' (onvoldoende).
art. 15.3 C-diploma
Om het C-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m E tenminste een 6 hebben
behaald.
art. 15.4 B-diploma
Om het B-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m H tenminste een 6 hebben
behaald.
art.15.5 A-diploma
1. Om het A-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m J tenminste een 6
hebben behaald.
2. Om proef I te mogen afleggen moet de hond voor de proeven A t/m H tenminste een 6
hebben behaald, waarbij voor de apporteerproeven D t/m H tenminste een 7 gemiddeld moet
zijn behaald.
3. Om proef J te mogen afleggen moet de hond voor proef I tenminste een 6 hebben behaald.
art. 15.6 Gevolgen diskwalificatie
1. Aan een hond die wordt gediskwalificeerd (zie: hoofdstuk 16) kan geen diploma meer worden
uitgereikt, ook niet als (bijvoorbeeld) de C-onderdelen voldoende waren afgelegd en de
diskwalificatie op een B-onderdeel is gegeven.
2. Indien een hond wordt gediskwalificeerd, is het direct einde wedstrijd en mogen er geen
andere proeven meer worden afgelegd.
3. De keurmeester noteert een 'D' (diskwalificatie). De organiserende instantie vermeldt deze uitslag
op dezelfde wijze op de recapitulatiestaten.
4. De afgevaardigde neemt onder punt 7 van het afgevaardigdenrapport de diskwalificatie(s) als
aparte vermelding op.
art. 15.7 Uitreiking diploma’s
1. De uit te reiken diploma's worden door de JPC aan de organiserende instantie ter
beschikking gesteld.
2. Diploma's dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de afgevaardigde te zijn
ondertekend, onmiddellijk na afloop van het JPC-evenement aan de rechthebbende te
worden uitgereikt.
3. Diploma's worden niet nagezonden.
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B. WORKINGTESTEN
art. 15.8 Verschillende niveau’s
1. Aan Workingtesten kan op vier verschillende niveau’s worden deelgenomen: C, B1, B2 en A.
2. Bij het voldoende afleggen van de Workingtest wordt een certificaat uitgereikt.
art. 15.9 Beoordeling
1. Bij het afleggen van de (vijf) proeven, kunnen per proef maximaal 20 punten worden behaald.
2. Een deelnemer ontvangt een certificaat indien op alle proeven tezamen minimaal 60 punten
zijn behaald.
art. 15.10 Certificaten
1. De uit te reiken certificaten worden door de JPC aan de organiserende instantie ter
beschikking gesteld.
2. Certificaten dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de afgevaardigde te zijn
ondertekend, onmiddellijk na afloop van de workingtest aan de deelnemer te worden
uitgereikt
3. Certificaten worden niet nagestuurd.

C. PRIJZEN JP- en ORWEJA-EVENEMENTEN
A.

JP-EVENEMENTEN

art. 15.11 Prijzen Clubdiplomadagen
1. De JPC stelt per categorie (C, B en A) drie prijzen beschikbaar voor de (drie) honden die, in
hun categorie, de diploma's behalen met het hoogste puntenaantal (1e, 2e en 3e plaats).
2. Bij een gelijk aantal punten, gaat de jongere hond voor de oudere en bepaalt de leeftijd van
de honden dus de rangschikking.
3. Een prijs/plaatsing kan alleen in de eigen (A, B, of C) categorie, worden verkregen.
4. Indien er aan een proef/proeven uit een hogere categorie is deelgenomen, komt de hond,
ongeacht het resultaat hiervan, niet meer in aanmerking voor een prijs in de lagere categorie(ën). Dat
geldt ook als een hond wordt aangemeld voor deelname aan de A-klasse, maar daar (om wat voor
reden dan ook) uiteindelijk niet aan heeft deelgenomen.
art. 15.12 Prijzen Workingtesten
1. De JPC stelt per niveau (C, B1, B2 en A) drie prijzen beschikbaar voor de (drie) honden die, op
hun niveau, de certificaten behalen met het hoogste puntenaantal (1e, 2e en 3e plaats).
2. Bij een gelijk aantal punten, is het aantal binnengebrachte apporten bepalend voor de
rangschikking. De hond die de meeste apporten heeft binnengebracht krijgt een hogere plaatsing.
3. Bij een gelijk aantal punten en een gelijk aantal binnengebrachte apporten vindt de
rangschikking plaats middels een barrage.
4. Voor het geval een barrage niet uitvoerbaar is, wijst de gedelegeerde vóór aanvang van
de workingtest proeven aan die bepalend zijn voor de rangschikking.
art. 15.13 Prijzen Niet Officiële Working Testen
1. Dit is beschreven in Hoofdstuk 14.

B.

ORWEJA-EVENEMENTEN
Nog niet van toepassing op de activiteiten van de CCRCN.
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HOOFDSTUK 16
DISKWALIFICATIE / DISCIPINAIRE MAATREGELEN
art. 16.1 Onderscheid Diskwalificatie / Disciplinaire Maatregel
1. Bij ongeoorloofd gedrag van een hond kan deze, als deelnemer, worden gediskwalificeerd (A).
2. Bij ongeoorloofd gedrag van de voorjager kan aan hem/haar, als begeleider van de hond, een
disciplinaire maatregel worden opgelegd (B).
A.

Diskwalificatie hond

art.16.2 Redenen Diskwalificatie
1. Redenen voor diskwalificatie van de hond kunnen zijn:
- Agressief gedrag van de hond jegens andere honden of mensen;
- Schotschuw zijn;
- Hard in de bek zijn;
- Het kapotbijten, aanvreten of zwaar beschadigen van dummy’s of wild;
- Het verstoppen of begraven van dummy’s of wild.
- De keurmeester/organisatie is bevoegd om, zelfs tegen de wil van de voorjager in, een zieke en/of
geblesseerde/kreupele hond uit de proef te halen. Hierbij kan een officiële attest van de dierenarts
worden gevorderd.
art. 16.3 Tijdens de Proeven
Gedurende het verloop van een proef kan de keurmeester de hond diskwalificeren.
art. 16.4 Buiten de Proeven
Buiten het verloop van een proef kan alleen de afgevaardigde een hond diskwalificeren.
art. 16.5 Melding Diskwalificatie
Indien een hond wordt gediskwalificeerd, dient dit terstond aan de afgevaardigde en het
wedstrijdsecretariaat te velde te worden gemeld.
art. 16.6 Gevolgen Diskwalificatie
1. Na diskwalificatie is de hond uitgesloten van verdere deelname aan de proef.
2. Aan een gediskwalificeerde hond wordt geen diploma of certificaat uitgereikt.
3. Bij diskwalificatie worden alle, reeds, behaalde punten geschrapt.
art. 16.7 Vermelding
De afgevaardigde is verplicht één en ander in zijn afgevaardigde-rapport te vermelden.
art. 16.8 Uitslag
Op de recapitulatiestaat dient achter de naam van de hond een 'D' geplaatst te worden.
art. 16.9 Beroep
Voor beroepsmogelijkheden, zie: hoofdstuk 17.
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B.

Disciplinaire Maatregelen Voorjager

art. 16.10 Redenen disciplinaire maatregelen
Redenen voor het opleggen van een disciplinaire maatregel aan een voorjager kunnen zijn:
- Het bij herhaling loslaten van de hond buiten de proeven om;
- Het mishandelen / fysiek straffen van de eigen hond of andere honden;
- Het onbetamelijk gedragen, mondeling danwel fysiek, jegens: keurmeester(s), afgevaardigde,
helpers en/of de wedstrijdorganisatie, danwel mede-deelnemers en/of publiek;
- Het weigeren om de instructies van keurmeester(s), afgevaardigde en/of de wedstrijdorganisatie op
te volgen;
- Het bij herhaling tonen van onsportief gedrag;
- Het bij herhaling niet naleven van de regels als in dit reglement bepaald.
art. 16.11 Mogelijke disciplinaire maatregelen
1. Aan de voorjager kunnen de navolgende disciplinaire maatregelen worden opgelegd:
● Mondelinge waarschuwing door de keurmeester of afgevaardigde;
● Uitsluiting van verdere deelname aan het betreffende evenement door de afgevaardigde;
● Schriftelijke waarschuwing van de JPC;
● Uitsluiting van deelname aan JP-evenementen voor een periode van maximaal een periode
van drie maanden.
2. De zwaarte van de disciplinaire maatregel(en) dient evenredig te zijn met de ernst van de
gedragingen van de voorjager waarop de maatregel(en) ziet.
3. De keurmeester/organisatie is bevoegd om in gevallen van onsportief gedrag of ingeval
van handelingen tegen de reglementen, mishandeling van de hond en/of inbreuken tegen
de goede zeden, een voorjager te diskwalificeren. Bij diskwalificatie worden alle, reeds,
behaalde punten geschrapt.

art. 16.12 Beroep
Voor de mogelijkheden van de voorjager om in beroep te gaan tegen een aan haar/hem opgelegde
disciplinaire maatregelen, wordt verwezen naar Hoofdstuk 17.
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HOOFDSTUK 17
KLACHTEN EN GESCHILLEN
art. 17.1 Klacht beoordeling Keurmeester
Tegen de beoordeling van een hond door een keurmeester is geen beklag mogelijk, tenzij blijkt dat
afgeweken is van het in dit reglement gestelde.
art. 17.2 Indienen klacht tijdens wedstrijddag
1. Klachten betreffende de proeven moeten ter plaatse en zo spoedig mogelijk na de aanleiding voor
de klacht, doch uiterlijk voor de prijsuitreiking, aan de afgevaardigde worden voorgelegd. De
afgevaardigde zal, indien de aard van klacht zulks vereist, ter plaatse uitspraak doen.
2. De uitspraak van de afgevaardigde is tijdens de wedstrijddag voor alle partijen bindend.
3. Eventuele reclamaties over punten en/of puntentelling kan alleen op de dag van de wedstrijd
bij de gedelegeerde of bij de wedstrijdleiding worden aangekaart.
art. 17.3 Indienen klacht na de wedstrijddag
Tegen uitspraken van een afgevaardigde, alsmede klachten omtrent een JP-evenement die niet
zodanig spoedeisend zijn dat de afgevaardigde zich daarover ter plaatse heeft willen uitspreken,
kan schriftelijk, binnen acht dagen na afloop van het JP-evenement, per email bij het bestuur van de
CCRCN beklag worden ingediend.
art. 17.4 Termijn beslissing JPC
1. Het bestuur van de CCRCN, gehoord de JPC, is gehouden om binnen zes (6) weken na het indienen
van een schriftelijke klacht als in artikel 17.3 hiervoor bedoeld, een oordeel te geven over de klacht.
2. De secretaris van de CCRCN zal, binnen een week nadat het bestuur van de CCRCN, gehoord de
JPC, de indiener van de klacht, en voor zover van toepassing de persoon of personen tegen wie de
klacht is gericht, schriftelijk informeren.
art. 17.5 Beroep tegen beslissing bestuur CCRCN
1. Beroep tegen de uitspraak van het CCRCN-bestuur is niet mogelijk
art. 17.6 Meldplicht misstanden
Keurmeesters en de door de organiserende instantie aangewezen wedstrijdleider(s) is/ zijn verplicht
om een voorjager, die zich misdraagt ten opzichte van zijn hond of ten aanzien van wie of wat dan
ook, bij de afgevaardigde te rapporteren.
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HOOFDSTUK 18
SLOTBEPALINGEN
art. 18.1 Wijziging Reglement
1. Voorgenomen wijzigingen, dit reglement aangaande, zullen na goedkeuring door het bestuur van
de CCRCN, gehoord de JPC, in de Curly Express gepubliceerd worden.
2. De voorgenomen wijziging zal, direct na publicatie in de Curly Express, eveneens op de CCRCNwebsite worden gepubliceerd;
3. Zwaarwegende argumenten tegen een voorgenomen wijziging kunnen door leden, binnen vier (4)
weken na publicatie in de Curly Express, schriftelijk worden ingediend bij de JPC en het bestuur van de
CCRCN. In dat geval zal de voorgestelde wijziging ter beoordeling en besluitvorming aan de
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering worden voorgelegd.
4. Indien er binnen de lid 3 hiervoor genoemde 4 weken genoemde periode geen schriftelijke
bezwaren zijn ingediend worden de voorgenomen wijzigingen definitief.
art. 18.3 Afwijken Reglement
Om uitzonderlijke redenen kan de afgevaardigde tijdens een JP-evenement afwijken van het gestelde
in dit reglement. Hiervan dient melding te worden gemaakt in zijn rapport, met opgave van de reden
van de afwijking.
art. 18.4 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van mening omtrent toepassingen
ervan, beslist het bestuur van de CCRCN, de JPC gehoord hebbende.
art. 18.5 Aansprakelijkheid
1. Deelnemers aan de JP-evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn aan
het deelnemen van de in dit reglement opgenomen JP-evenementen.
2. De CCRCN, JPC en/of de door de JPC aangewezen organisatie(s) kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade, ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van deelname
aan de JPC-evenementen, tenzij die schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid.
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