Commissie Jachthonden Proeven
Uitloop 11- 3262 CE Oud-Beijerland - tel 0186 616425

e-mail: orweja@kpnplanet.nl

Functieprofiel keurmeester jachthondenproeven
Organisatie
De Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden is een samenwerkingsverband tussen de Raad van
beheer op Kynologisch Gebied en de Koninklijke Jagers Vereniging met als hoogste
bestuursorgaan de Commissie Jachthonden [CJ].
In de CJ zitten twee technische commissies te weten het Field Trial Comité [FTC] t.b.v.
veldwedstrijden en ORWEJA Working Testen en de Commissie Jachthonden Proeven [CJP] t.b.v.
jachthondenproeven [KJV proeven, Meervoudige Apporteerproeven, de Provinciale
Jachthondenproef en de Nimrodproef]. Daarnaast kent ORWEJA twee beleid adviescommissies te
weten de Raad van Jachthonden Commissarissen [RJC] waarin de commissarissen van de KJV
Gewesten zitting hebben en de Jachthonden Wedstrijd Raad [JWR] bestaande uit
vertegenwoordigers van de veldwedstrijdorganiserende verenigingen.

CJP
De Commissie Jachthondenproeven bestaat uit een dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, de
secretaris / penningmeester en de vicevoorzitter/lid. Verder kent de commissie nog 6 leden. De
commissieleden worden op voordracht van de CJP geworven uit het korps van keurmeesters voor
jachthondenproeven en benoemd door de CJ.
Bij de voordracht wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische verdeling over
Nederland, de verdeling tussen keurmeesters met een achtergrond van staande honden en/of
retrievers en persoonlijke competenties en kwaliteiten die binnen de CJP van belang kunnen zijn.
Een CJP lid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

Opdracht CJP
Jachthonden proeven, MAP’s en PJP’s.
 Het op aanvraag toekennen van een goedkeuring aan organisaties die een van deze
evenementen wil organiseren;
 Het jaarlijks vaststellen van de kalender voor jachthondenproeven;
 Afvaardigen van gedelegeerden;
 Doen controleren van de uitvoering van jachthondenproeven conform het reglement
jachthondenproeven;
 Evalueren aan de hand van gedelegeerde rapportages;
 Afhandelen van klachten.
Keurmeesters.
 Werven en begeleiden leerling en aspirant keurmeesters;
 Afnemen examen aspirant keurmeester;
 Het doen van voordrachten voor benoeming / ontheffing van keurmeesters;
 Beoordelen functioneren keurmeesters;
 Het houden van functioneringsgesprekken.
Reglement Jachthondenproeven.
 Bewaken van reglement voor, tijdens en na evenementen;
 Evalueren en voorstellen doen tot actualiseren c.q. aanpassen;
 Streven naar eenduidige interpretatie.
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NIMROD.
 Zoeken naar gewesten van de Koninklijke Jagersvereniging die willen assisteren bij de
jaarlijkse organisatie van de Nimrodproef;
 Beoordelen geschiktheid terrein en locatie;
 Opstellen en evalueren van een draaiboek;
 Het toewijzen van de organisatie aan een gewest van de Koninklijke Jagers Vereniging;
 Deelname in het organisatie comité en het begeleiden van de voorbereiding, uitvoering en
afwikkeling van de Nimrodproef.
Advieserende taken.
 Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan de CJ.

Functie omschrijving keurmeester jachthondenproeven
Taken
 Keurt op evenementen georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van ORWEJA en de CJP
in het bijzonder, te weten JHP, MAP en PJP;
 Levert een actieve bijdrage aan overige evenementen die door de CJP worden georganiseerd
zoals keurmeesterbijeenkomsten etc.;
 Draagt en voert de doelstellingen uit van ORWEJA;
 Begeleidt desgevraagd op zijn of haar proef een leerling keurmeester en neemt op zijn of haar
proef examen af van een aspirant keurmeester.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 Heeft bevoegdheden als keurmeester op grond van het gestelde in het reglement
jachthondenproeven van ORWEJA;
 Stelt voldoende tijd beschikbaar om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het werk van het
korps keurmeesters; om de vaardigheden van het keuren voldoende op peil te houden wordt
als richtlijn aangehouden dat een keurmeester over een periode van 5 jaar tenminste een
aantal keren keurt, dit ter beoordeling van de CJP.
 Adviseert en rapporteert gevraagd en ongevraagd aan de gedelegeerde cq de CJP omtrent
relevante ervaringen bij jachthondenproeven;
 Is een correcte vertegenwoordiger van ORWEJA naar organisaties van de proeven, voorjagers
en derden (terreinbeheerders, etc.);
 Is lid van de Koninklijke Jagers Vereniging, aanvaardt de rechtsmacht van de Raad van Beheer
op kynologisch gebied en de werking van het reglement jachthondenproeven;
 Conformeert zich aan richtlijnen en instructies vanuit de CJP dan wel de keurmeesters
bijeenkomsten voor wat betreft de interpretatie van het reglement en de wijze van keuren;
 Zal niet keuren op een jachthondenwedstrijden of evenementen, georganiseerd door een niet
aangesloten vereniging (buiten ORWEJA en de Raad van Beheer), indien een dergelijk
evenement in of krachtens dit reglement is gereglementeerd;
 Onthoudt zich van commerciële activiteiten aangaande de jachthondensport, fokken, opvoeding
en training, etc.
Competenties (kennis, vaardigheden en kwaliteiten).
 Een keurmeester moet te goeder naam en faam bekend staan;
 Speelt in op nieuwe ontwikkelingen aangaande jacht en jachthonden (organisatie, kynologie en
maatschappij);
 Heeft voldoende kennis van de kynologie en de jachthonden in het bijzonder;
 Heeft aantoonbaar kennis en ervaring aangaande het voorjagen van jachthonden;
 Heeft voldoende kennis van het Reglement Jachthondenproeven en houdt deze kennis op
niveau;
 Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 Beschikt over goede contactuele vaardigheden.
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