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Formele voorwaarden  

Om voor deelname voor Nederland aan de Wereldkampioenschappen en de Coupes d’Europe 

van de FCI in aanmerking te kunnen komen moeten eigenaren, honden en voorjagers aan de 

voorwaarden voldoen zoals die zijn vastgelegd in de betreffende reglementen van de FCI.  

 

De selectieprocedure 

 Het Field Trial Comité benoemt een selectiecommissie bestaande uit één of meer 

personen.  

 De leden van de selectiecommissie zijn in beginsel keurmeester voor de betreffende 

categorie.  

 Zij zijn geen eigenaar of voorjager van honden die zijn aangemeld voor selectie  

 Een oproep om zich aan te melden zal tijdig worden gepubliceerd op de website van 

Orweja (orweja.nl)  

 In de hiervoor bedoelde publicatie zal de datum van sluiting van de aanmelding worden 

vermeld.  

 Direct na de datum van sluiting van de aanmelding zal het FTC de namen van de leden van 

de selectiecommissie en die van de aangemelde honden en hun voorjagers publiceren op 

de website van ORWEJA (orweja.nl) Protocol selectie procedure voor afvaardiging naar 

Europese en Wereldkampioenschappen (m.u.v. St Hubertusjacht) Januari 2016  

 De selectiecommissie informeert de eigenaren van de aangemelde honden via de 

ambt.secr. ORWEJA direct na de datum van sluiting van de aanmelding per e-mail over de 

procedure die zal worden gevolgd. In elk geval geeft zij in die e-mail de datum op, waarop 

de eigenaar alle gegevens die hij voor selectie relevant acht, waaronder kwalificaties 

behaald in het buitenland, het secretariaat van ORWEJA moeten hebben bereikt.  

 De eigenaar van de hond is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte 

gegevens.  
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De leidraad voor de selectie  

 In beginsel worden slechts combinaties, voorjager hond, geselecteerd indien de voorjager 

met de betreffende hond recent een CACT/RCACT heeft behaald op de wedstijdvorm 

geldend voor het betreffende evenement.  

 In beginsel worden slechts honden geselecteerd die in het seizoen waarin het 

kampioenschap wordt georganiseerd aan veldwedstrijden in Nederland hebben 

deelgenomen.  

 De selectiecommissie mag haar oordeel mede baseren op kwalificaties die een hond heeft 

behaald in het buitenland en of in voorgaande seizoenen.  

 Bij voorkeur zal het team bestaan uit zoveel mogelijk verschillende voorjagers, in beginsel 

zal één voorjager met maximaal twee honden worden geselecteerd.  

 Voor de selectie van staande honden mag de selectiecommissie eisen dat de aangemelde 

honden tonen dat zij vlot wild uit water apporteren.  

 Voor de selectie van staande honden mag de selectiecommissie eisen dat de aangemelde 

honden deelnemen of deelgenomen hebben aan één of meer koppelwedstrijden.  

 Overigens is de selectiecommissie geheel vrij om naar eigen inzicht en goeddunken het 

Nederlands team samen te stellen. 

 

 

Reglementen FCI 

 http://fci.be/en/Continental-Pointers-65.html 

 http://fci.be/en/British-Pointers-66.html 

 http://fci.be/en/Retrievers-67.html 

 http://fci.be/en/Spaniels-68.html 

 http://fci.be/en/Earth-Dogs-61.html 
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