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Aanpassing Artikel D supplement voor Retrievers
__________________________________________________________________________________
1. Algemeen
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.
Verscheidene jachtcombinaties zouden bereid zijn een dergelijke jacht met een
veldwedstrijd te combineren. Dit soort jachtdagen zijn echter niet lang van te voren
te plannen. Er is plotseling trek en dan wordt er gejaagd. Derhalve kunnen dit soort
wedstrijden niet vroegtijdig worden aangekondigd. Dat levert problemen op met de
inschrijving van honden en het open karakter van de wedstrijden. Ook is een
dergelijke wedstrijdvorm formeel niet gereglementeerd in het Algemeen
Veldwedstrijd Reglement.
Het FTC is van mening dat dergelijke wedstrijden een welkome aanvulling zouden
kunnen zijn voor het veldwedstrijdwezen in Nederland. Dergelijke wedstrijden zouden
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het beoordelen van apporterende
honden. Gekozen is voor de omschrijving 'Vogels die zijn aangewezen in een
ontheffing of vrijstelling. Uitgangspunt is hierbij dat deze met het hagelgeweer
geschoten worden en geëigend zijn om het apporterend vermogen van de
apporterende hond te kunnen beoordelen.
2. Het uitschrijven en aankondigen van apporteerwedstrijden tijdens de aanzit op
Vogels die zijn aangewezen in een ontheffing of vrijstelling
Verenigingen die dergelijke wedstrijden willen uitschrijven vragen de vergunning op
de gebruikelijke wijze aan echter zonder vermelding van de datum, waarop de
wedstrijd zal plaatsvinden. Het feit dat een vergunning is verleend zal in de kalender
op de Orweja site worden gepubliceerd. De wedstrijd mag dan worden gehouden
op de dag dat de gelegenheid zich voordoet op voorwaarde dat dit tenminste 72
uur voor aanvang van de wedstrijd is aangekondigd en dat er geen vergunning is
verleend voor het houden van een apporteerwedstrijd op dezelfde dag. Zodra de
definitieve datum van de wedstrijd kan worden vastgesteld meldt de organiserende
instantie dit aan bij de ambtelijk secretaris van het FTC onder vermelding van de
keurmeesters die zullen ambteren.

3. Het inschrijven van honden voor apporteerwedstrijden tijdens de aanzit op vogels
die zijn aangewezen in een ontheffing of vrijstelling.
Het inschrijven vindt op de gebruikelijke wijze, via MyOrweja, plaats met dien
verstande dat de inschrijving voorwaardelijk is. Dat wil zeggen dat de voorjager zijn
hond kan terugtrekken als de datum hem niet schikt. Hij is dan geen inschrijfgeld
verschuldigd.
4. Het toelaten van honden voor deze apporteerwedstrijden
De organiserende instantie stelt een lijst van kandidaat-deelnemers op. Zodra de
definitieve datum van de wedstrijd bekend is, benadert de organiserende instantie
de voorjagers van alle ingeschreven honden per telefoon, e-mail, per SMS of
WhatsApp met de vraag of zij kunnen en willen deelnemen. De voorjager dient
binnen 24 uur te reageren op de vraag met een ondubbelzinnige en
onvoorwaardelijke bevestiging of afwijzing. Indien blijkt dat er sprake is van meer
deelnemers dan beschikbare plaatsen, dan wordt er geloot volgens de bestaande
lotingsregeling. Op toepassing van deze lotingsregeling zal strikt worden toegezien.
De organiserende instantie stelt iedere deelnemer aan de loting onmiddellijk op de
hoogte van de uitkomst daarvan.
5. Status van de wedstrijd
Aan deze wedstrijdvorm kan de status van kampioenschaps-veldwedstrijd worden
verleend.
6. Reglement
Voor het beoordelen van de honden zijn de uitgangspunten richtlijnen voor
keurmeesters, vastgelegd in hoofdstuk II van het Supplement voor Retrievers van het
AVR en het reglement voor de apporteerwedstrijd ter drijfjacht, vastgelegd in
hoofdstuk IIIB van het Supplement voor Retrievers van het AVR van overeenkomstige
toepassing met dien verstande dat ook de eerste loop van een hond uit meer dan
twee beurten mag bestaan.
7. Overige bepalingen
Het minimum aantal toe te laten honden is zes. Het minimum aantal keurmeesters is
twee. Teneinde het FTC een zo goed mogelijk inzicht te geven in de mogelijkheden
die deze wedstrijdvorm biedt en om gefundeerd te kunnen beslissen omtrent al dan
niet formaliseren van deze wedstrijdvorm en een daarbij behorend reglement, zal in
de proefperiode voor deze wedstrijdvorm steeds een gedelegeerde worden
aangewezen.
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