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1.1 SAMENSTELLING CJ 

 

W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken  voorzitter 

A. de Boer      namens Jagersvereniging 

H. Stempher      vice-voorzitter namens RvB 

J.A.P. Luijendijk     voorzitter FTC 

W. Rodenburg      voorzitter JWR 

J.P.M. Waltmans      vice-voorzitter RJC 

L.J.M. Joosen      voorzitter CJP 

B. van der Woude     ambtelijk secretaris-penningmeester 

 

1.2 VERGADERINGEN 

De CJ heeft in 2017 vergaderd, op 15 februari, 7 juni, 13 september en 29 november. 

 

1.3. BIJZONDERHEDEN 

Voor het veldwedstrijdseizoen 2017 werd besloten om een punt op fazant vanaf 1 april te laten 
meetellen op kampioenschaps- en speciaal veldwedstrijden in het voorjaar. 

Artikel D, supplement voor Retrievers, werd aangepast in apporteerwedstrijd op vogels die zijn 
aangewezen in een ontheffing of vrijstelling 

Het voorjaarseizoen voor de veldwedstrijden werd vervroegd van 1 maart naar 15 februari. 

Organiserende verenigingen mogen m.i.v. 2018 leden voorrang verlenen bij deelname aan OWT’s. 

 
De Dianaprijs werd in 2017 uitgereikt aan: 

 de Epagneul Breton Ubric van het Axelse, NHSB 2976944, eigenaar Jan van Cadsand 

 de Epagneul Breton Lor de Casa Ato, NHSB 2992019, eigenaar Gert Jan Scheffer 

 de Labrador Retriever Hanrebor Sir Patrick, NHSB 2844011, eigenaar Gerda Companjen-Juffer 

 de Bracco Italiano Leonida del ‘Oltrepo’, NHSB 2992818, eigenaar Detlev van Valen 

 de Bayerischer Gebirgsschweißhund Navi Karo v.h. Molehout, NHSB 2991210, eigenaar Wim 
van de Voort 

 de Duitse Staande Korthaar Carlos v.d. Rovertsche Leij, NHSB 2936700, eigenaar Ton Wouters 

 de Bayerischer Gebirgsschweißhund Otto, NHSB 3047196, eigenaar Odette Zonnenberg. 
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FIELD TRIAL COMMISSIE 
 
2.1 SAMENSTELLING  

 
J.A.P. Luijendijk, voorzitter      
G.J. Scheffer, vice-voorzitter      
J.A. Bolle         
A.M. Buijs         
R.  Kamerling        
H.J. Slijkhuis        
B. van der Woude, ambtelijk secretaris-penningmeester 

 
De heer Rinie Kamerling werd benoemd als lid van het FTC, als opvolger van de heer J. Koopmans. 
 

2.2  VERGADERINGEN 
Het FTC vergaderde op 22 januari en 6 augustus 2017.  
 

2.3 AVR  

 Het FTC besloot dit jaar als proef de fazant te laten meetellen op de Nationale 
kampioenschapsvoorjaarsveldwedstrijden. Evaluatie heeft plaatsgevonden. Positieve 
ontwikkeling. 7 extra kwalificaties op fazant, bij in totaal 25 kwalificaties. De proef wordt in het 
voorjaar van 2018 gecontinueerd. 

 Dit najaar werd als pilot gestart met de Basis Veldwerk Test (BVT). De BVT’s werden 
geïntroduceerd om de natuurlijke aanleg voor het veldwerk van jeugd te beoordelen met als 
doel honden met voldoende aanleg te selecteren voor de jeugdveldwedstrijd. Het is daarmee 
een eerst stap naar deelname aan de jeugdveldwedstrijd en een instrument om de kwaliteit te 
bevorderen. Er werden 3 BVT’s georganiseerd en aansluitend werden deze geëvalueerd. De 
pilot wordt in 2018 gecontinueerd. 

 Voor het eerst werd dit najaar de Trofee Pieter Rooijakkers georganiseerd i.s.m. de Ned Ver 
Langhaar. Het doel van de gezamenlijke wedstrijd is enerzijds aan het einde van het 
najaarseizoen het in wedstrijdverband vergelijken van de veldwerkkwaliteiten van de meest 
succesvolle staande honden in het voorjaar en najaar voorafgaand aan deze wedstrijd in 
Nederland, anderzijds het tonen van de diversiteit in werkwijze en stijl van de staande honden 
die behoren tot een van de rassen uit de betreffende rubrieken van het AVR. 

   Apporteerwedstrijd op vogels die zijn aangewezen in een ontheffing of vrijstelling en op duiven- 

en eendentrek: het organiseren van apporteerwedstrijden tijdens relatief grote drijfjachten op 

kleinwild wordt de laatste jaren in Nederland alsmaar moeilijker. Wel zijn er in Nederland nog 

steeds schitterende jachten, waarbij wordt aangezeten op eenden, duiven, kraaien, kauwen of 

ganzen. Tijdens dergelijke jachten kunnen de kwaliteiten van apporterende honden uitstekend, 

ook in wedstrijdverband, worden getest. Dergelijke wedstrijden zijn een waardevolle bijdrage 

aan het beoordelen van apporterende honden. 

http://www.orweja.nl/apporteerwedstrijd-op-vogels-die-zijn-aangewezen-in-een-ontheffing-of-vrijstelling-en-op-duiven-en-eendentrek/
http://www.orweja.nl/apporteerwedstrijd-op-vogels-die-zijn-aangewezen-in-een-ontheffing-of-vrijstelling-en-op-duiven-en-eendentrek/
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2.4  KEURMEESTERS 

 De heren Rob Schmidt en Roy Ehbel werden benoemd tot keurmeester, classificatie Retrievers.  

 De heer Marcel Dons werd benoemd tot keurmeester, classificatie Spaniels. 

 De heer Ad Bekkers werd benoemd tot keurmeester, classificatie Dashonden, zweethonden en 
terriers. 

 De heren Marcel van Rooijen en Mike Mulch werden herbenoemd als keurmeester voor de 
OWT’s. 

 Mevrouw Ingrid van de Ven en de heer Mike Mulch werden op de lijst geplaatst van aspirant 
keurmeester voor de veldwedstrijden, classificatie Retrievers. Mike Mulch deed in 2017 tevens 
keurmeesterexamen. 

 De heer John van Steen heeft zich terug getrokken als aspirant keurmeester voor de 
veldwedstrijden, classificatie Retrievers.   

 Het FTC nam afscheid van Wim van Doorn als keurmeester voor de veldwedstrijden, classificatie 
Retrievers. 

  
  

Keurmeesterbijeenkomsten 

 Het FTC organiseerde een succesvolle keurmeesterbijeenkomst voor staande honden in het 
voorjaar op 18 februari en in het najaar op 19 augustus 2017. Bespreekpunten waren o.a. het 
gebruik van de fazant in het voorjaar, de BVT, de Trofee Pieter Rooijakkers en de mogelijkheid 
tot het houden van CAC wedstrijden in het buitenland. 

 Het FTC organiseerde een keurmeesterbijeenkomst voor spaniels op 30-05-2017. Voor het eerst 
waren hiervoor ook de Belgische collega keurmeesters uitgenodigd. Bespreekpunten waren o.a. 
de uniformiteit in keuren. 

 Het FTC organiseerde een keurmeesterbijeenkomst voor retrievers op 17 september 2017. Er 
werd een terugkoppeling gegevens van de gedelegeerde rapporten van OWT’s en 
veldwedstrijden. Tevens werden via filmpjes praktijksituaties weergegeven wat genoeg stof gaf 
tot discussie. Verder werd besproken bij apporteerwedstrijden het internationale 
puntensysteem te hanteren, op de dag van de wedstrijd zelf de loopvolgorde te loten conform 
het reglement etc. 

 
Veldwerkinformatie bijeenkomst 

Voor zover na te gaan organiseerde het Field Trial Comité voor het eerst in haar bestaan een 

veldwerk informatie bijeenkomst voor staande honden. De bijeenkomst op zaterdag 19 augustus 

werd goed bezocht, er waren ruim 60 geïnteresseerden aanwezig, waaronder veel voorjagers, een 

aantal besturen van rasverenigingen en een aantal keurmeesters voor staande honden. De 

bedoeling van deze bijeenkomst was de aanwezigen te informeren over de eerste stap naar 

vernieuwing die in gang is gezet. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van het FTC, Jan 

Luijendijk.  Hij gaf nog maar eens duidelijk weer wat de rol is van gastheer, organisator en van 

voorjagers, wat zij van elkaar mogen verwachten èn wat je vooral als organisator maar ook als 

voorjager niet moet doen tijdens en rondom een veldwedstrijd. 

Vervolgens werd door Gert Jan Scheffer (FTC lid staande honden) het huidige niveau van de 

staande honden middels grafieken in beeld gebracht, waarbij het wel erg duidelijk werd dat het 

niet alleen “een gevoel” is dat de kwaliteit van de staande honden achteruitgaat.  Tevens kon men 
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zien dat vooral op jeugdwedstrijden overinschrijving plaatsvond. Sjaak Bolle, eveneens FTC lid 

staande honden, gaf een evaluatie van het gebruik van de fazant in het voorjaar, wat afgelopen 

voorjaar voor het eerst werd toegepast op nationale kampioenschapsveldwedstrijden en speciaal 

veldwedstrijden. Een positieve ontwikkeling is dat het afgelopen voorjaar 7 kwalificaties op fazant 

werden gegeven van de 25 kwalificaties in totaal. Deze voorlopige regeling zal komend voorjaar 

2018 worden gecontinueerd. 

Sinds ruim een jaar is de werkgroep Innovatie Veldwerk, bestaande uit leden van het FTC en 

vertegenwoordigers vanuit de JWR, actief met als doel de kwaliteit van de jachthondensport in alle 

opzichten te verhogen, de kennis bij deelnemers, het keurmeesterkorps en de veldwedstrijd 

organiserende verenigingen te verdiepen, meer aansluiting te zoeken bij deelnemers c.q. 

voorjagers en meer aan te sluiten op internationale regelgeving. 

De eerste stap die het FTC, samen met de werkgroep innovatie veldwedstrijden,  heeft gezet is de 

Basis Veldwerk Test (BVT). Deze test werd geïntroduceerd  om de natuurlijke aanleg voor het 

veldwerk van de jeugd te beoordelen met als doel honden met voldoende aanleg te selecteren voor 

de jeugdveldwedstrijd. Het is daarmee een eerste stap naar deelname aan de jeugdveldwedstrijd 

en een instrument om de kwaliteit te bevorderen. Dit najaar zal deze test als pilot dienen met 

uiteindelijk de bedoeling om tot een definitieve versie hiervan te komen. Er vond tijdens deze 

bijeenkomst voldoende discussie over de BVT plaats om te gebruiken bij de evaluatie. 

Het FTC gaf tot slot de aanwezigen een snelle blik op de te verwachten stappen in de toekomst, 

welke echter nog verder dienen te worden ontwikkeld, samen met de werkgroep Innovatie. 

2.5  OVERZICHT VELDWEDSTRIJDEN 2017 
 

In 2017 werden 161 wedstrijden georganiseerd 
 

Klasse 

Aantal 

wedstrijden 

Aantal 

inschrijvingen 

Aantal 

deelnames 

     

CAC 78 1769 1017      

CACIT 17 472 333      

Jeugd 40 1139 725      

Novice 13 518 219      

Speciaal 13 351 165      

Totaal 161 4249 2459      
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2.5.b  ORWEJA WORKINGTESTEN 
 

In 2017 werden 9 OWT’s georganiseerd 
 

Type Aantal inschr. Aantal deelnames Kwalificaties Aantal geen diploma 

Open 182 155 60 95 

Novice 261 209 63 146 

Starters 162 130 57 73 
 

 

Total aantal deelnames OWT 2017: 494 
 
OWT FINALE 

Op zaterdag 24 juni 2017 vond de OWT finale plaats op het Landgoed Middachten te De Steeg. De 

organisatie ter plekke was in handen van de Chesapeake Bay Retriever Club Nederland. De OWT 

finale werd gekeurd door Diaan de Rooij, Petra Vingerhoets, Henk Slijkhuis en Ton Buijs. Er deden in 

totaal 47 honden mee, 16 in de open, 16 in de novice en 15 in de starters klas. 

Winnaar werd de golden retriever Fridayman Mick vd Bleckinkhof van eigenaar/voorjager Henk de 

Ronde.  

2.6  TITELS 
 
VELDWEDSTRIJDKAMPIOEN met jaartal 2017 
 
Staande honden rubriek B 

Hoshi van de Kreppelse Heide, Duitse staande langhaar, NHSB 2835682 

E/V Theo Carbijn  
  
Retrievers 
Garrethall Quiff, Labrador Retriever, NHSB 2811612 
E/V Rinus Heijmans 

 

Spaniels rubriek A  

Saxaphone Marley, Engelse Cocker Spaniel, NSHB 3008018 

E/V Estelle Gouwens 

 

Spaniels rubriek C  

Softail de Luxe May Of a Quiet Spot, Engelse Springer Spaniel, NHSB 3015703 

E/Arno Brosky, V/Yvonne Knappers 

 
 
Zweethonden 
Otto, Bayerischer Gebirgsschweishund, NHSB 3047196 
E/V Odette Zonnenberg 
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WERKKAMPIOENEN 
De titel Nederlandse werkkampioen is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland toegekend aan  

 de Bayrischer Gebirgsschweisshund Wania Sfora Nemroda, NHSB 2971489, eigenaar Mariet 
v/d Vorst, voorjager Toon Mennen. 

 de Engelse Springer spaniel Gaby van de Hazelberg, NHSB 2757190, eigenaar Jan Luijendijk 

 aan de Epagneul Breton, Lor de Casa Ato, NHSB 2992019, eigenaar Gert Jan Scheffer 
 
AANTEKENING ZWEET- NATUUR 
De aantekening Zweet-Natuur ( ZwN/SchwhN) werd toegekend aan de 

 Bayerischer Gebirgsscheiwsshund, Kiara Z Opalovej, NHSB 3066250, E/V Toon Spooren 

 Duitse staande draadhaar, Klemm vom Steinacker, NHSB 2897211, E/V Ad Bekkers 
 
 

2.7 INTERNATIONALE AFVAARDIGINGEN 
 

COUPE D’EUROPE GRANDE QUÊTE  

Naar de Coupe d’Europe voor Britse Staande Honden welke op 17 en 18 maart 2017 werd gehouden 

in Nis (Servië) namen onderstaande Britse staande honden deel met als resultaat een kwalificatie 

voor Saxo, de pointer van Wim Joustra. 

 Alonso off Flying Free, pointer, eigenaar Mark Vermaesen, voorjager Petar Petrovic 

 Saxo, pointer, eigenaar/voorjager Wim Joustra, kwalificatie CQN 

 Jim dos Potinhos, pointer, eigenaar Ilona Joustra-Vermoolen, voorjager Pablo Fernandez 

  

 COUPE D’EUROPE VOOR CONTINENTALE STAANDE HONDEN 
Naar de Coupe d’Europe voor Continentaal Staande Honden, welke op 6 en 7 maart a.s. wordt 
gehouden in Zadar (Kroatië) worden onderstaande honden afgevaardigd. Er zijn twee Nederlandse 
keurmeesters uitgenodigd om op dit evenement te keuren, Sjaak Bolle en Dave van ’t Land 
 
Coupe d’Europe solo 

 Hoshi van de Kreppelse Heide, DSL, E/V Theo Carbijn 

 Nino de Casa Ato, EB, E/V Gert Jan Scheffer 

 Lor de Casa Ato, EB, E/V Gert Jan Scheffer 

 Ariane, DSK, E/V Will van de Langenberg 1 U 
 
Coupe d’Europe koppel 

 Hoshi van de Kreppelse Heide, DSL, E/V Theo Carbijn, 2 U 

 Lor de Casa Ato, EB, E/V Gert Jan Scheffer, 3 ZG 

 Ariane, DSK, E/V Wil van de Langenberg 

 Coenobium Lika, EB, W/V Will van de Langenberg, 3 U 
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WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOOR STAANDE HONDEN (chasse practique) 

Naar de wereldkampioenschappen voor staande honden welke van 27-29 oktober 2017 wordt 

gehouden in Herm (Frankrijk), werden afgevaardigd 

 Hoshi van de Kreppelse Heide, Duitse Staande Langhaar, E/V Theo Carbijn 

 Dali Asisi van Kallisto, DSK, E/Dianne ter Huurne, V/Theo Carbijn 

 Nino de Casa Ato, EB, E/Gert Jan Scheffer, V/Theo Carbijn 

 Joey, DSL, E/V Paul van Vucht: 4 U 

 Reserve: Lor de Casa Ato, E/Gert Jan Scheffer, V/Theo Carbijn 

 

Voor de Hubertusjacht werden geselecteerd: 

 Dali Asisi van Kallisto, DSK, E/Dianne ter Huurne, V/Theo Carbijn: eindigde op de 3e plaats na 
barrage 

 Quodian’s Rembrandt, VIZK, E/V Michael Pallesen 
 
ICC Retrievers 

Naar de ICC 2017 welke op 7 en 8 oktober 2017 werd gehouden in Oostenrijk werden onderstaande 

honden namens Nederland afgevaardigd. 

Cerbel Ambassador, E/V Rob Schmidt kwalificeerde zich met 3e U en Abbotsross Trefynwy , E/V Roy 

Ehbel 

 

IWT 2017 

Aan de IWT 2017 welke op 22 en 23 juli in Finland werd gehouden, deden onderstaande 

Nederlandse teams mee. 

Team 1, het winnende team van de IWT 2016, bestaande uit 

 Bubbles van de Vaortkaant, E/V Ingrid van der Ven 

 Abbotsross Trefynwy, E/V Roy Ehbel 

 Cerbel Ambassador, E/V Rob Schmidt 

eindige met 485 punten op de 5e plaats 

Team 2 bestaande uit 

 Garrethall Quiff, E/V Rinus Heijmans 

 Haggis of the Spring Cottage, E/V Richard van Kaam 

 Raven from the Gundog Farm E/V Leon Akkermans 

eindigde met 435 punten op de 14e plaats 

Team 3 bestaande uit 

 Heather of the Spring Cottage, E/V Petra Vingerhoets 

 Dual’s Hope Lord Finley, E/V Tom van der Linden 

 Go Back Brothers in Arms, E/V Herman Jeske 

eindigde op de 21e  plaats met 401 punten 

De IWT werd gewonnen door team 1 van Finland 



Jaarverslag ORWEJA 2017 

COMMISSIE JACHTHONDEN PROEVEN   

 

3.1  SAMENSTELLING 

L.J.M. Joosen       voorzitter 

Th.J. de Bruijn      secretaris-penningmeester   

K. Beukema 

D. van der Heide 

R. Starink 

J. Mastenbroek 

J. Tiecken 

C.J. Tinga 

J.P.M. Waltmans      

B. van der Woude     ambtelijk secretaris-penningmeester 

 

De heren C.J. Tinga, J. Mastenbroek, K. Beukema en D. van der Heide werden in 2017 herbenoemd 
als lid van de CJP 
  

3.2  VERGADERINGEN   

De CJP vergaderde in het verslagjaar driemaal en wel op 24 januari, 18 april en 25 oktober 2017. 

Belangrijke bespreekpunten waren onder andere de agenda 2017 voor jachthondenproeven en 

MAP’s, de organisatie van de Nimrod 2017 en de voorbereidingen van de Nimrod de komende 

jaren, de gedelegeerde rapporten van de SJP’s, MAP’s en PJP’s in 2017. Aan de orde zijn eveneens 

geweest de resultaten van leerling en aspirant keurmeesters.  

 

Op 9 mei 2017 werd een opfristraining MyOrweja gegeven, welke goed werd bezocht door 

organisatoren van jachthondenproeven. 

 

3.3  REGLEMENT JACHTHONDENPROEVEN 

Dit verslag jaar geen wijzigingen in het reglement. In oktober verscheen het bulletin 2017-1 met 

betrekking tot de selectie Nimrod 2018. 

 

3.4 KEURMEESTERS 

In het verslagjaar waren 56 keurmeesters voor de jachthondenproeven beschikbaar.  

 

 De heer M. van Rooijen werd herbenoemd als keurmeester voor de jachthondenproeven. 

 De heer G. Miegies nam in 2017 afscheid als keurmeester.  Hij was zo’n 30 jaar actief in deze 

functie. 

 Mevr. S.M. Kemperman-Worm en de heren R.M. van Spanje en M.J.A.H.M. van Wanrooij deden 

dit jaar examen. Mevr. Kemperman en de heer van Spanje werden voorgedragen als 

keurmeester, voorlopig voor een periode van 3 jaar. Deze voordracht werd overgenomen door 
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de CJ en formeel bekrachtigd door de RvB en de Jagersvereniging. De heer van Wanrooij kreeg 

tijdens een examen het advies te stoppen. 

 Mevr. E. Visscher, mevr. M. Brenkman-Bongers en de heer R. Bartens werden op de lijst 

geplaatst van leerling-keurmeester; deze leerling periode werd naar tevredenheid afgesloten en 

ze worden alle drie op de lijst geplaatst van aspirant-keurmeester.36 

  

Er werd op 5 juli 2017 een succesvolle praktijkavond georganiseerd voor aspirant en leerling 

keurmeesters. De deelnemers werden onder toeziend oog van enkele CJP leden geconfronteerd 

met diverse onverwachte situaties die zich tijdens het keuren van proeven kunnen voordoen. 

Daarbij werd de CJP bijgestaan door enkele zeer ervaren voorjagers met hond die zich prima in hun 

rol hadden ingeleefd. De aspiranten werkten individueel en de leerlingen mochten als groep de 

praktijkoefeningen ondergaan.  

 

3.5 KEURMEESTERBIJEENKOMST 

Op 10 juni 2017 organiseerde de CJP haar jaarlijkse keurmeesterbijeenkomst in en rond Kasteel 

Doorwerth.  

Tijdens een goed bezochte keurmeesterbijeenkomst vandaag (van de 56 waren 36 keurmeesters 

aanwezig, 2 aspiranten en 3 leerling keurmeesters) werd in het officiële gedeelte het jaarverslag 

2016 gepresenteerd, informatie verstrekt over het verloop binnen het keurmeesterkorps, over de 

status van de reorganisatie ORWEJA en de examens aspiranten en praktijkavond leerlingen en 

aspiranten. 

Aansluitend waren jachthondenproeven uitgezet welke door de aanwezige keurmeesters werden 

gekeurd en waarover men onderling kon discussiëren over de wijze van keuren.  

 

3.6  OVERZICHT JACHTHONDENPROEVEN 

  2017     2016   

Aantal SJP's 58 %   55 % 

A-diploma: 179 4,5   187 4,81 

B-diploma: 2111 53,13   2087 53,75 

C-diploma: 767 19,3   747 19,24 

Geen diploma: 708 17,82   665 17,13 

Diskwalificaties 208 5,24   197 5,73 

            

TOTAAL AANTAL DEELNAMES:   3973     3883   
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        2017     2016   

Aantal MAP's 34 %   28 % 

A-diploma: 359 21,75   288 20,01 

B-diploma: 351 21,26   244 16,96 

Geen diploma: 899 54,45   852 59,21 

Diskwalificaties 42 2,54   55 3,82 

            

TOTAAL AANTAL DEELNAMES:   1651     1439   

      

      

 

2017 
  

2016 
 Aantal PJP's 6 % 

 

5 % 

A-diploma: 38 21,71 
 

26 23,85 

B-diploma: 46 26,29 
 

29 26,61 

Geen diploma: 86 49,14 
 

51 46,79 

Diskwalificaties 5 2,86 
 

3 2,75 

  
     TOTAAL AANTAL DEELNAMES:   175 

  

109   

 

Totaal aantal deelnames aan jachthondenproeven 2017: 5799 en in 2016: 5431.   

Klachten 

In het verslag jaar 2017 zijn geen officiële klachten ontvangen.   

 

3.7  DE NIMROD  

De 44e Nimrod werd op 13 november 2017 georganiseerd door de provincie Limburg op het 

terrein van Kasteel Daelerbroeck in Herkenbosch, onder supervisie van de CJP. Ook dit jaar was de 

publieke belangstelling enorm.  

Voor het eerst werd door de CJP een team van fotografen aangesteld. De samenwerking verliep 

vlot en naar ieders tevredenheid. 

 

Er namen 18 honden verdeeld over 9 rassen deel, er werden 6 AA-diploma’s uitgereikt. De 

deelnemers ontvingen allen een deelname certificaat.  De deelnemers werden uitgenodigd op 

basis van de resultaten, die gedurende het seizoen werden behaald tijdens de Meervoudige 

Apporteerproeven. Winnaar van de Nimrod 2017 werd James van de Waterlandspolder, Labrador 

Retriever, voorjager Wilfried Schenk. 

In 2018 wordt de Nimrod in de provincie Gelderland georganiseerd. 
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Vrienden van de Nimrod 

Dit jaar werden de Vrienden van de Nimrod voor het eerst beheerd door Jacqueline van der Hart-

Snelle.   

Stand van zaken Vrienden van de Nimrod: 2013 - 43 vrienden, 2014 - 54 vrienden, 2015 -  51 

vrienden, 2016- 62 vrienden, waaronder de 18 deelnemers en de voorzitter van het 

organisatiecomité van de Nimrod 2016, 2017 – 100 vrienden. 

Met ingang van 2015 werd “De Vrienden Bokaal” in het leven geroepen en wordt uitgereikt aan die 
combinatie op de Nimrod die de vrienden het meest aanspreekt. Dat hoeft overigens niet perse de 
combinatie met de meeste apporten te zijn. De wisselbokaal werd dit jaar uitgereikt aan Bakó Barát 
Az Élet, Vizsla draadhaar, eigenaar Eric Ouweneel. 
 

Trofee de Winde 

De Trofee de Winde, een wisselprijs bestemd voor de hoogst geëindigde Continentale Staande 

Hond op een Nimrod die vóór die Nimrod minimaal een kwalificatie Goed heeft behaald op een 

kampioenschapsveldwedstrijd in Nederland zoals geregeld in het AVR, supplement voor Staande 

Honden, werd uitgereikt aan Ayka, Heidewachtel van Franc de Kieviet. 
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JACHTHONDEN WEDSTRIJD RAAD 

 
4.1 SAMENSTELLING 

 
W. Rodenburg  voorzitter 
J. Rooijakkers  vice-voorzitter 
B. van der Woude  ambtelijk secretaris-penningmeester 
 
Basset Griffon Vendeen Club Nederland  R.J. Sluiter 
Beagle Club Nederland     
Bracco Italiano Club              R. Hazenberg 
Cesky Fousek Vereniging Nederland      A.Scherbeijn 
Chesapeake Bay Retriever Club  F. Swart 
Club du Griffon Vendéen des Pays Bas   N. Jentink  
Continentale Staande Honden Vereeniging   G.J. van der Valk 
Engelse Springer Spaniel Club Nederland   P. Tervoort 
Epagneul Breton Club Nederland   J.F.J.Th. Rooijakkers 
Flatcoated Retriever Club   D. Duinkerken 
Golden Retriever Club Nederland   H. Dijkgraaf 
Gordon Setter Vereniging Nederland  W. Kramer 
Ierse Setter Club   G. Mirck 
Labrador Kring Nederland  J. Hofland-de Jonge 
Nederlandse Brakken Club   T. Fransen 
Nederlandse Club de Epagneul Français   A. Baijens 
Nederlandse Fauve de Bretagne Club    
Nederlandse Gordon Setter Club     
Nederlandse Grote Munsterlander Vereniging    J. Kisjes 
Nederlandse Korthals Griffon Club   E. de Haan  
Nederlandse Labrador Vereniging  C. Poelstra-Hooghart 
Nederlandse Pointer Club   T. Kerklaan  
Nederlandse Retriever Club   D. de Rooy-van Vierssen Trip 
Nederlandse Spaniel Club     
Nederlandse Teckel Club   M. van Eekert 
Ned Vereniging van Hongaarse Staande Honden Vizsla   B. van Drie 
Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier  G. Vastenburg 
Nederlandse Vereniging Langhaar   W. Rodenburg 
Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers   F. van Erp 
Nederlandse Ver voor de Epagneul bleu de Picardie     W. Mein 
de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer 
Ned Ver voor Stabij- en Wetterhoun  D. Greve  
Vereniging De Drentsche Patrijshond   H. Verhaar 
Vereniging De Weimarse Staande Hond   J. Deckers 
Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Honden  G. Hagen 
Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter   E. ‘t Lam 
Vereniging Vrienden Duits Draadhaar   R. Onderwater 
Welsh Springer Spaniel Club      E. van Wijngaarden 
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Voorzitter 
Mevr. W. Rodenburg, afgevaardigde in de JWR namens de Ned. Ver.Langhaar, heeft zich 
beschikbaar gesteld als voorzitter, als opvolger van de heer Baijens.  Zij werd met ruime 
meerderheid gekozen. 
 

4.2 VERGADERINGEN 
De JWR vergaderde in het verslagjaar op 11 januari en op 14 juni 2017. 
 
De werkgroep Innovatie Veldwerk (Deckers, Rodenburg, Baijens.  Onderwater, Scherbeijn, Mulders 
en Poelstra) bleef actief.   
Er vond wederom een aantal malen innovatief overleg plaats tussen leden van de JWR en het FTC 
met als voornaamste doel het bevorderen van de kwaliteit en de beperking van de instroom op 
veldwedstrijden. 
Het houden van Nat. Kamp. veldwedstrijden op buitenlands grondgebied is inmiddels geaccordeerd 

door de RvB.   

 
Belangrijkste onderwerpen waren de loting bij overinschrijving die tot 31-12-2018 is toegestaan, 
hiervoor zal dus een alternatief moeten worden gezocht.   
 
Dit jaar werd als proef de fazant meegeteld op de Nationale 
kampioenschapsvoorjaarsveldwedstrijden. Bij evaluatie bleken er 7 extra kwalificaties op fazant, bij 
in totaal 25 kwalificaties. De proef wordt in het voorjaar van 2018 gecontinueerd. 
 
Dit najaar werd als pilot gestart met de Basis Veldwerk Test (BVT). De BVT’s werden geïntroduceerd 
om de natuurlijke aanleg voor het veldwerk van jeugd te beoordelen met als doel honden met 
voldoende aanleg te selecteren voor de jeugdveldwedstrijd. Het is daarmee een eerst stap naar 
deelname aan de jeugdveldwedstrijd en een instrument om de kwaliteit te bevorderen. Er werden 
3 BVT’s georganiseerd en aansluitend werden deze geëvalueerd. De pilot wordt in 2018 
gecontinueerd. 
 
Voor het eerst werd dit najaar de Trofee Pieter Rooijakkers georganiseerd i.s.m. de Ned Ver 
Langhaar. Het doel van de gezamenlijke wedstrijd is enerzijds aan het einde van het najaarseizoen 
het in wedstrijdverband vergelijken van de veldwerkkwaliteiten van de meest succesvolle staande 
honden in het voorjaar en najaar voorafgaand aan deze wedstrijd in Nederland, anderzijds het 
tonen van de diversiteit in werkwijze en stijl van de staande honden die behoren tot een van de 
rassen uit de betreffende rubrieken van het AVR. 
De bedoeling is dat de organisatie van de finale wedstrijd rouleert onder de Staande Honden 
verenigingen. 
 
Reorganisatie Orweja 

Tijdens de JWR vergadering van 14 juni 2017 gaf Rony Doedijns uitleg over de opzet en doel van de 
reorganisatie Orweja. Hij geeft aan dat met name vanuit de Jagersvereniging 2.0 opdracht hiertoe is 
gegeven.  

 Het eindrapport van de werkgroep Reorganisatie is niet geaccordeerd door het bestuur van de 
Jagersvereniging. De directeuren van de RvB en de Jagersvereniging hebben op verzoek van beide 
besturen nog een notitie opgesteld welke bij deze vergadering ontbrak. 
Daarbij was de invulling en de wijze van verkiezen van het nieuwe bestuur nog niet duidelijk. 
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JWR leden konden hun vragen naar aanleiding van deze uitleg indienen. De concept statuten 
zouden worden aangepast op basis van de notities.  
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RAAD VAN JACHTHONDEN COMMISSARISEN 

 

5.1   SAMENSTELLING RJC 

J. Waltmans   vicevoorzitter  

A. de Boer  secr. Jagersvereniging 

A. Toonen  Groningen 

H. Hoogenkamp  Friesland 

A. de Weerd  Drenthe 

C. Thiel  Flevoland 

A. Ottenschot   Overijssel 

M. Roseboom  Gelderland 

J.P. Spierenburg  Utrecht 

J.G. Schipper   Noord-Holland 

K. Gouweloos  Zuid-Holland 

J. Mastenbroek Zeeland 

J. Kruize  (wnd) Noord-Brabant 

J. Geurts  Limburg 

 

Op het einde van het verslag jaar werd de heer K. Gouweloos ( Zuid-Holland) opgevolgd door de heer B. 

van der Graaf. Mevrouw J. Kroot (Noord Brabant) werd opgevolgd door de heer B. de Jager. 

 

5.2   VERGADERINGEN   

De RJC vergaderde in het verslagjaar op 7 maart en 3 oktober 2017.  

De RJC besteedde vooral tijd aan zaken die te maken hadden met de coördinatie en kwaliteit 

van trainingen, aanpassing van reglementen, het organiseren van activiteiten en de btw 

problematiek.  

Onderwerpen die werden besproken waren o.a.: 

 De coördinatie van de te houden jachthondenproeven en het per provincie organiseren van 

een PJP; 

 Het zoeken naar een oplossing tussen het in grote aantallen inschrijven voor een 

jachthondenproef en het zich lopende het traject weer afmelden;  

 De inzet om instructeurs minimaal het diploma Kynologisch Instructeur te laten halen; 

 De coördinatie van trainingen, proeven en wedstrijden die door de provincies van de 

Jagersvereniging en hun trainingslocaties worden georganiseerd; 
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 Naar aanleiding van o.a. de nieuwe Natuurwet en ervaringen bij het organiseren van 

jachthondenproeven in het recente verleden zijn voorstellen gedaan om het Algemeen 

Reglement Jachthondenproeven aan te passen.  

Het betrof o.a. het gebruik van het geweer bij jachthondenproeven; de voorwaarden van 

inschrijving voor een MAP (geconstateerd is dat het tussentijds veranderingen aan brengen 

in de inschrijving niet handig is, veranderingen in een inschrijving worden derhalve in het 

systeem geblokkeerd); een aanpassing van de toepassing van de voorrangsregeling bij 

inschrijving; het strakker toepassen van het reglement m.b.t. restitutie afspraken van 

inschrijfgelden; de regeling bij over inschrijvingen. 

 Naar aanleiding van de interesse van de Belastingdienst voor de jachthondenactiviteit en 

opmerkingen van de accountant van de Jagersvereniging is er overlegd om te komen tot een 

andere organisatiestructuur van de provinciale jachthondenopleidingen. Deze omvangrijke 

excercitie zal in 2018 haar beslag moeten krijgen. 

 

5.3   ACTIVITEITEN 

Het aantal jachthondenproeven die in haar totaliteit door de provincies en enkele rasverenigingen 
zijn georganiseerd staan vermeldt in punt 3.6 van dit verslag.  
De Nimrod werd op zeer succesvolle wijze dit jaar georganiseerd door de provincie Limburg. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 


