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Inleiding.
Een leerling keurmeester voor jachthondenproeven wordt gemotiveerd voorgedragen door het
gewest van de Jagersvereniging waaronder de betreffende persoon valt of een rasvereniging
(rassen genoemd in aanhangsel 1 Rassenoverzicht van het Algemeen reglement
jachthondenproeven. In de motivatie wordt aangegeven waarom iemand qua persoonlijkheid en
ervaring geschikt wordt geacht voor de functie van keurmeester. Tevens geeft de kandidaat ook
zelf op een door de CJP vastgesteld formulier aan wat zijn of haar motivatie is om keurmeester te
willen worden.
De eisen die gesteld worden aan een leerling (cq aspirant) keurmeester, alsmede de procedure die
gevolgd moet worden tot aan de benoeming zijn opgenomen in het Algemeen Reglement
Jachthondenproeven (ARJP), met name hoofdstuk VII. Daarnaast is er een functiebeschrijving
vastgesteld voor keurmeesters van jachthondenproeven. Deze wordt de leerling ter kennisname
toegezonden.
Een leerling (cq aspirant) aanvaart de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het
ARJP. Daarmee functioneert de leerling (aspirant) onder de regelgeving van ORWEJA (organisatie
wedstrijdwezen jachthonden). Binnen ORWEJA liggen de organisatorische kaders voor alle zaken
met betrekking tot de jachthondenproeven en veldwedstrijden vast, evenals de relatie tot de Raad
van Beheer (RvB) en de Jagersvereniging.
De Commissie Jachthonden (CJ) is het hoogste bestuursorgaan van ORWEJA.
Daaronder vallen twee technische commissies te weten het Fieldtrial Comité, FTC (veldwedstrijden
en Orweja workingtesten) en de Commissie Jachthonden Proeven, CJP (Standaard
Jachthondenproeven SJP’s, MAP’s, PJP’s en Nimrod). Vervolgens kent ORWEJA nog twee
beleidscommissies, de Raad van Jachthondencommissarissen RJC (vanuit de provincies van de
Jagersvereniging en de Jachthondenwedstrijdraad JWR (vanuit de veldwedstrijd organiserende
rasverenigingen). In de CJ zijn de genoemde commissies alsmede de Jagersvereniging en de
Raad van Beheer vertegenwoordigd.
De aanstelling tot keurmeester gebeurt op voordracht van de CJP door de CJ en dan met name
door de Jagersvereniging en de Raad van Beheer. Deze instanties kunnen naast benoemen ook
hun veto uitspreken over een voordracht van de CJP ondanks het feit dat de kandidaat het examen
voldoende heeft afgelegd.
Algemeen Reglement Jachthondenproeven, 9e herziene druk oktober 2015
Hoofdstuk VII.
Zij die voorgedragen worden:
 moeten te goeder naam en faam bekend staande meerderjarige Nederlanders dan wel
Nederlandse ingezetenen zijn;
 moeten lid zijn van de Jagersvereniging en voor zover van toepassing ook van de
rasvereniging, waarvan het bestuur advies heeft uitgebracht;
 moeten recentelijk, tenminste gedurende drie jaren, op bevredigende wijze, zulks ter
beoordeling van de C.J.P., één of meerdere honden hebben voorgejaagd op
jachthondenproeven;
 moeten met goed gevolg het theoretische deel van het jachtexamen hebben afgelegd;
 moeten beschikken over relevante kynologische kennis (o.m. herkenning van de
jachthondenrassen, kennis van hun werkeigenschappen en de indeling in categorieën). Van
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kandidaten kan worden geëist, dat zij een nader te bepalen examen op kynologisch gebied
hebben afgelegd.
Uitgesloten zijn zij die:
 naar het oordeel van de CJP ongeschikt zijn voor het keurmeesterschap;
 een op het maken van winst gericht bedrijf uitoefenen waarin honden worden verhandeld of
andere activiteiten, gericht op de hondensport, worden ondernomen, dan wel rechtstreeks of
indirect in of voor een zodanig bedrijf werkzaam zijn of daarin belangen hebben;
 honden ter dekking aanbieden teneinde winst te behalen;
 een beroep of bedrijf uitoefenen, dat gericht is op behandeling, opvoeding, training of
verzorging van honden.
Organisatorische aanwijzingen.
Jaarlijks wordt voor leerling- en aspirant keurmeesters een praktijktraining georganiseerd. Deze
training is niet vrijblijvend, deelname maakt onderdeel uit van het proces om keurmeester te
worden. Met behulp van ervaren voorjagers en onder toezicht van een aantal keurmeesters wordt
de kandidaat geconfronteerd met diverse situaties die zich voor kunnen doen op een
jachthondenproef.
Een leerling wordt uitgenodigd voor 2 SJP’s en 2 MAP’s om ervaring op te doen. Afhankelijk van
de ervaring van de kandidaat als voorjager kan de CJP het aantal per onderdeel verhogen. De
indeling van het leerjaar wordt opgesteld door de secretaris van de CJP. Bij hoge uitzondering
kunnen wijzigingen worden aangevraagd. De betreffende organisatie van de SJP of MAP wordt
door de CJP geïnformeerd over uw komst, met het verzoek om u uit te nodigen en daarbij de
benodigde informatie te verstrekken zoals locatie en tijd van samenkomst en een
programmaboekje. Het leerjaar is geen examenjaar en u kunt dan ook zelf aangeven, in overleg
met de gedelegeerde, waar u tijdens de SJP of MAP het accent op wilt leggen,.
Nadere bepalingen.
Een leerling (c.q. aspirant) keurmeester:
 functioneert onder de verantwoordelijkheid van de CJP en diens vertegenwoordiger
(gedelegeerde) op een SJP of MAP;
 meldt zich voor aanvang van het evenement bij het secretariaat en de gedelegeerde;
 is de gehele dag beschikbaar tot en met de afsluiting van de dag;
 heeft zich vooraf verdiept in het Algemeen reglement jachthondenproeven; het ARJP is
beschikbaar via de website van ORWEJA (www.orweja.nl);
Het is zeer aan te bevelen om ook het Algemeen Veldwedstrijden Reglement met haar
supplementen door te lezen (staat ook op de site van ORWEJA).
Hierin kunt u lezen welke eisen er gesteld worden aan de wijze van werken naar rasgroep
zoals retrievers, voorstaande honden en spaniëls. Over het gebruik voor de jacht en de
werkwijze van de honden kunnen tijdens het examen vragen worden gesteld.
 kan geen aanspraak maken op een onkostenvergoeding ten aanzien van reis- en
verblijfkosten, opleiding (jachtexamen), literatuur, enz.
 onthoudt zich van kritiek en commentaar naar deelnemers en derden over het keuren, de
organisatie en het werk van voorjagers en honden;
 onthoudt zich van het keuren op evenementen die georganiseerd worden zonder toestemming
van ORWEJA, dus buiten de Jagersvereniging en de Raad van Beheer om; Het keuren op
proeven georganiseerd door erkende rasverenigingen is dus wel toegestaan.
De leerling wordt de gehele leerperiode, als ook in het examenjaar gekoppeld aan een CJP lid dan
wel aan een ervaren keurmeester uit zijn of haar omgeving die als coach / mentor de leerling kan
begeleiden, als vraagbaak kan dienen en wegwijs kan maken in de wereld van ORWEJA en de
jachthondensport.

Verslag.
De leerling stelt voor de CJP een verslag op van zijn of haar bevindingen volgens de daartoe door
de CJP opgestelde format. Een door u opgesteld verslag van de leerervaringen omvat in ieder
geval:
 Een kort overzicht van de jachthondenproeven (organisatie, plaats, datum, gedelegeerde), waar
de leerling-keurmeester is ingedeeld. Daarbij dient per jachthondenproef aangegeven te worden
aan welke keurmeesters (bij welke proeven) betrokkene werd toegewezen.
 Een beschrijving van de leerervaringen tijdens de verschillende jachthondenproeven voor wat
betreft de volgende punten:
a. Kennis van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven;
b. Relevante kynologische kennis (o.m. herkenning van jachthondenrassen, kennis van hun
werkeigenschappen en de indeling van de jachthondenrassen);
c. Oordeelvorming (vermogen tot oordeelvorming en argumentatie van de waardering);
d. Presentatie (omgang voorjagers, overwicht, op het juiste moment correct ingrijpen).
 Een zelfbeoordeling na de leerperiode in de vorm van een beschrijving van de sterke punten
(lees: persoonlijke eigenschappen en vaardigheden) en de ontwikkelpunten (lees: nog te
ontwikkelen punten c.q. verder te ontwikkelen punten). De zelfbeoordeling dient gerelateerd te
worden aan de uit te oefenen functie van keurmeester, waarbij het gaat om kennis van het
reglement, relevante kynologische kennis, oordeelvorming en presentatie.
Opmerking: probeert u het verslag zo kort en bondig mogelijk op te stellen het gaat om uw ervaring
en bijvoorbeeld niet om een weergave van het reglement of een samenstelling van de proeven.
Bespreek het verslag voor dat dit wordt opgestuurd met uw coach / mentor.
Ook de gedelegeerde van die dag zal een verslag opstellen over uw presentatie als leerling waarbij
o.a. de volgende onderwerpen beoordeeld worden: voorbereiding van de dag; rassenkennis;
parate kennis reglement; presentatie, uitdrukkingsvaardigheid, assertiviteit, etc.
Hoe verder.
Aan het eind van het leerjaar en aan de hand van de verslagen wordt door de CJP beslist of de
kandidaat geschikt is om deel te nemen aan het examen. Bij een negatief oordeel krijgt de
kandidaat te horen of een 2e leerjaar tot de mogelijkheden behoort of dat het een definitieve
afwijzing wordt. Bij een positief oordeel wordt de kandidaat uitgenodigd om zich aan te melden
voor het examen. U dient dit dan ook expliciet aan te geven bij de ambtelijk secretaris van de CJP.
De benoeming tot keurmeester door OREWJA is in eerste instantie voor een bepaalde periode.
Daarna volgt, na gebleken geschiktheid, al dan niet een definitieve aanstelling. Als proefperiode
wordt door de CJP een periode van 3 jaar aangehouden.
Met ingang van 2014 dient een kandidaat alvorens hij of zij wordt toegelaten tot het praktijk
examen voor keurmeester een theoretisch examen voldoende te hebben afgelegd. Dit examen
bestaat uit een aantal meerkeuze vragen en een aantal openvragen. Indien een bepaald onderdeel
van dit examen onvoldoende is afgelegd, krijgt de kandidaat een herkansing voor aanvang van het
seizoen jachthondenproeven. Het is zaak dat de leerling zich in de leerperiode reeds goed verdiept
in de theorie.
Tot slot.
Gedelegeerden tijdens de jachthondenproeven zijn de leden van de CJP te weten:
L.J.M. Joosen – voorzitter; J. Waltmans – J. Tiecken, D. van der Heide, K. Beukema, R. Starink, J.
Mastenbroek en C. Tinga, leden. M. Brenkman-Bongers is waarnemend secretaris van de CJP.
Daarnaast zijn er enkele keurmeesters die door de CJP zijn gevraagd om desgewenst ook als
gedelegeerde op een proef aanwezig te zijn, te weten: J. Folmer, F. van Loon, P. Remijnse,, C.
Nijssen, M. van Rooijen en T. van Duren.
Ambtelijk secretaris van ORWEJA en haar commissies is Betty van der Woude.
Mail adres:
orweja@kpnplanet.nl
Telefoon:
0186 616425

