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HOOFDSTUK I 
 

DEFINITIES 
__________________________________________________________________________ 

 
Artikel I.1 
Tenzij in deze bijlage anders vermeld, zijn de toepasselijke definities uit het AVR van kracht 
 
Artikel I.2 
Luide Jacht 
De luide jacht is een veldwedstrijd waarbij de honden, onaangelijnd jagend op levend en 
natuurlijk wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op raseigen wijze en in 
samenwerking met elkaar (voor solo n.v.t.) werken. 
 
Artikel I.3  
Jury 
De fungerende keurmeesters  
 
Artikel I.4  
Wedstrijdleider 
De vanwege de organiserende instantie aangewezen persoon, die in overleg met de 
jachtgerechtigden, leiding geeft aan de veldwedstrijd en mede verantwoordelijk is voor het 
goede verloop daarvan. 
 
Artikel I.5  
Combinatie 
De voorjager (desgewenst bijgestaan door 1 assistent) en het voor de wedstrijdvorm 
aangegeven aantal honden.  
 
Artikel I.6 
Aantal honden per wedstrijdvorm 
Solo:     1 hond 
Koppel: 2 honden (zelfde ras, verschillende eigenaren toegestaan) 
Meute:  minimaal 4 honden (zelfde ras, verschillende eigenaren toegestaan) 
 
Artikel I.7  
Minimum aantal inschrijvingen (voor toekenning CACT) 
Solo:      6 honden  
Koppel:  4 combinaties / 8 honden 
Meute:   3 combinaties / 12 honden 
 
Artikel I.8 
Maximum aantal inschrijvingen 
Voor een kampioenschapsveldwedstrijd moet het maximum aantal toe te laten combinaties 
door de organiserende instantie worden vastgesteld; dit aantal wordt op de vergunning 
vermeld. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Artikel I.9 
1. De volgorde waarin de combinaties lopen en, in voorkomend geval, de toewijzing aan 

keurmeesterteams moet door loting worden bepaald. 
2. Iedere combinatie start slechts één maal. 
3. Voorjagers zijn er verantwoordelijk voor dat zij aanwezig zijn als hun honden worden 

opgeroepen. Indien een combinatie om een acceptabele reden niet aanwezig is, wordt 
deze – indien dit naar het oordeel van de wedstrijdleider nog mogelijk is - opnieuw 
opgeroepen nadat alle combinaties (die op het moment dat zij volgens loting werden 
opgeroepen wel aanwezig waren) hun proef hebben afgelegd. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK II 

 
UITGANGSPUNTEN EN RICHTLIJNEN VOOR KEURMEESTERS 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Artikel II.1 
Keurmeesters:  
Een keurmeestersteam bestaat, afhankelijk van de aard van de proef en de 
terreinomstandigheden, tenminste uit  2 keurmeesters 
 
Artikel II.2 
Jachteigenschappen  
De honden dienen beoordeeld te worden met inachtname van de ras-specifieke 
jachteigenschappen. 
 
Artikel II.3 
Vereisten aan de honden 
Uithoudings- en doorzettingsvermogen zijn een evident vereiste. 
De honden dienen voortdurend initiatiefvol en volhardend te werken, naar gelang de 
omstandigheden zelfstandig danwel in hechte samenwerking met de andere hond(en) van 
de combinatie. . 
 
Artikel II.4 
Discipline   
De beoordeling vangt aan na de controle door keurmeesters van papieren, chips etc. De 
honden gaan onaangelijnd / ongekoppeld naar het toegewezen jachtgebied. De honden 
tonen een ontspannen discipline, ook tijdens de proef. 
Er moet een goede verstandhouding bestaan tussen de zelfstandig jagende honden en de 
voorjager. 
 
Artikel II.5 
Bejaagde wild 
1 Het bejaagde wild moet door een keurmeester gesignaleerd zijn. 
2 Het bemachtigen van wild is geen oogmerk van deze veldwedstrijden en heeft geen 

enkele invloed op de kwalificatie. 
 
 
Artikel II.6 
Toeschouwers 
1. de toeschouwers mogen op geen enkele wijzen het werk van de honden beïnvloeden, 

noch de voorjager bijstand verlenen; behalve indien de honden het jachtveld (dreigen te) 
verlaten. 

2. Aanwijzingen van wedstrijdleiding en/of keurmeesters dienen door de toeschouwers 
onmiddellijk opgevolgd te worden; zonodig kunnen zij door wedstrijdleiding of de 
gedelegeerde uit het jachtgebied verwijderd worden.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel II.7 
Indicatieve punten-toekenning  
  

  
Maximum 
punten 

 
Weging 

 
Totaal 
Koppel/ 
meute 

 
Totaal 
Solo 

Rasgebonden eigenschappen 
-  luid (welluidend, verdragend) 
-  stijl van werken 

 
10 
10 

 
1 
1 

 
10 
10 

 
10 
10 

Samenwerking Koppel/meute 
   (zoeken en groeperen) 

10 3 30 NVT 

Samenwerking voorjager 
   Teamwerk en gehoorzaamheid 

10 2 20 20 

Doorzettingsvermogen 

−  volhardend en stelselmatig tot opstoten, ook 
in dichte dekking 

−  zoeken verloren spoor, ook in dichte 
dekking, zonder te wisselen 

10 4 40 40 

Spoorzekerheid  
   vasthoudend op het spoor 

10 4 40 40 

Luid geven  
   op het spoor 

10 3 30 30 

Activiteit en werklust 
 

10 2 20 20 

 
Maximaal te behalen punten 
 

   
200 

 
170 

 
 
Artikel II.8 
Punten aftrek 
1 Wisselen op “ander soort wild”: voor de eerste maal 20 punten (tenzij snel en adequaat 

gecorrigeerd door de equipage). Het opstoten van “ander wild” wordt niet bestraft, mits 
adequaat gecorrigeerd. 

2 het spoor terug bejagen zonder dat de honden dit zelf corrigeren: 10 punten per keer. 
ingreep voorjager is toegestaan  

3 aangelijnd / gekoppeld naar het toegewezen jachtgebied lopen (aftrek 5 punten)  
 
Artikel II.9 
Diskwalificatie 
1 tweede maal van het bejaagde wild wisselen op een ander soort wild 
2 Indien de voorjager kennelijk gebruik maakt van “extern” verkregen informatie  
 
 
 



 
 
 
HOOFDSTUK III 
 

Wedstrijdvormen 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Artikel III.1  
Duur van de proef: 
Maximaal 1 uur of zoveel korter als de keurmeester(s) tijdens de proef aangeven 
 
Artikel III.2  
Veldwedstrijd haas  
1 Een redelijke maar niet te overvloedige hazenstand is gewenst. Het natuurlijk leefgebied 

van een haas beslaat 50 a 100 ha, afhankelijk van de eventuele natuurlijke 
terreinbegrenzing Er kunnen op dezelfde dag meer combinaties van het zelfde terrein 
gebruik maken, mits tussen de opvolgende proeven een rusttijd van tenminste 2 uur in 
acht wordt genomen. 

2 Na het opstoten tonen de hond(en) voldoende inzet en doorzettingsvermogen om het 
haas terug te laten keren naar het punt van uitgang. 

 
Artikel III.3 
Veldwedstrijd konijn  
1 Een konijn heeft een beperkt leefgebied, doorgaans in dichte dekking. Voor iedere 

combinatie dient een niet eerder bejaagd terrein beschikbaar te zijn (tenzij er voldoende 
tijd, ca halve dag, tussen de opeenvolgende proeven wordt aangehouden).  

2 Na het opstoten dient door de hond(en) voldoende druk uitgeoefend te worden  met het 
oogmerk het konijn uit de dekking te drijven 

 
Artikel III.4   
Veldwedstrijden voor koppel / meute en solo 
Specifiek voor de werkwijze van brakken is de samenwerking tussen de honden. Bij de 
veldwedstrijden voor meute en koppel kunnen op dit onderdeel punten worden behaald. 
Bij de veldwedstrijden voor solo-honden is dit onderdeel niet te beoordelen.  
 
 



 
 
HOOFDSTUK IV 
 

BEPALINGEN OMTRENT HET INSCHRIJVEN  
EN TOELATEN VAN HONDEN OP VELDWEDSTRIJDEN 
 
 
 
Artikel IV.1  
Inschrijvingsvoorwaarden 
1. Inschrijving staat uitsluitend open voor de rassen behorend tot groep VI sectie 1 
2. SV-proef (met uitzondering voor combinaties uit landen waar dit niet vereist is) 
3. Minimum leeftijd hond(en) op de dag van de wedstrijd:1 jaar 
4. indien de combinatie mede bestaat uit een assistent, dan dient deze bij de inschrijving te 

zijn aangemeld 
 
Artikel IV.2  
Overig 
1. Bij ontstentenis van een koppel- / meutegenoot mag de voorjager een andere hond 

uitbrengen, mits deze als reservehond is ingeschreven voor de wedstrijd 
2. Bij de proeven voor koppel en meute dragen de honden ter identificatie een brede, 

duidelijk verschillend gekleurde, halsband 
3. om de honden na afloop van de jacht eenvoudig te kunnen lokaliseren is een zender aan 

de halsband toegestaan. De ontvanger moet echter voor het begin van de proef aan de 
keurmeester overhandigd worden. 

 
 
 



 
 
HOOFDSTUK V 

 
KWALIFICATIES, AANTEKENINGEN, PRIJZEN  EN  TITELS 
 
 
 
Artikel V.1 
1. Kwalificaties en titels hebben betrekking op de individuele honden;  
2. De organisatie kan prijzen beschikbaar stellen voor het beste koppel resp. de beste 

meute. 
 
Artikel V.2 
Kwalificaties 
Uitmuntend:  meer dan 150 punten en op geen enkel onderdeel lager dan 6 
Zeer goed: 125 – 150 punten en op geen enkel onderdeel lager dan 5 
Goed:  100 – 125 punten en  op geen enkel onderdeel lager dan 4 
Aan een niet gekwalificeerde hond kan de keurmeester het predicaat “natuurlijke aanleg” 
toekennen 
 
Artikel V.3 
Werkkampioen 
Voor de titel “werkkampioen” zijn vereist 2 werkkampioenschapsprijzen danwel 1 
werkkampioenschapsprijs en 2 reserve werkkampioenschapsprijzen. Deze prijzen moeten 
zijn behaald in tenminste 2 verschillende seizoenen. 
 
Artikel V.4 
Rassen 

Voor alle rassen van groep VI sectie 1 (met uitzondering van de Otterhound en de Black 
and Tan Coonhound) is een met goed resultaat afgelegde proef - voor vrijlopende en 
luidjagende honden op levend en natuurlijk wild - vereist voor toelating in de 
gebruikshondenklas en het (inter)nationaal kampioenschap:  
 
American Foxhound;   
Anglo-français de petite vénerie;  
Ariégeois;  
Basset artésien normand;  
Basset bleu de Gascogne;  
Basset Hound;   
Beagle;  
Beagle-Harrier;  
Berner Laufhund;    
Billy;   
Bosanski Ostrodlaki  
Brandlbracke;  
Briquet griffon vendéen;  
Chien d'Artois;   
Chien de Saint-Hubert (Bloodhound);   
Crnogorski Planinski Gonic;  
Deutsche Bracke; 
Drever. 
English Foxhound;   
Erdélyi Kopó;    



Français blanc et noir;  
Français blanc et orange;  
Français tricolour; 
Gonic Barak;  
Grand anglo-français blanc et noir;  
Grand anglo-français blanc et orange;  
Grand anglo-français tricolour;  
Grand Basset griffon vendéen;  
Grand bleu de Gascogne;  
Grand gascon saintongeois;  
Grand griffon vendéen;   
Griffon bleu de Gascogne;  
Griffon fauve de Bretagne;  
Griffon nivernais;   
Hamiltonstövare;   
Harrier;   
Hellinikos Ichnilatis;   
Istarski Kratkodlaki Gonic;  
Istarski Ostrodlaki Gonic;  
Jura Laufhund;   
Luzerner Laufhund;  
Ogar Polski;    
Petit Basset griffon vendéen;  
Petit bleu de Gascogne;  
Petit gascon saintongeois; 
Poitevin;  
Porcelaine;   
Posavski Gonic;  
Sabueso Español;   
Schillerstövare; 
Schweizerischer Niederlaufhund;  
Schwyzer Laufhund;   
Segugio Italiano;  
Slovenský Kopov:  
Smålandsstövare;  
Srpski Gonic;   
Srpski Trobojni Gonic;  
Steirische Rauhhaarbracke;    
Suomenajokoira;  
Tiroler Bracke;   
Westfälische Dachsbracke;  
 
 
 


