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1.

Het theorie examen wordt samengesteld door een examencommissie, deze commissie
bestaat uit drie leden van de CJP en zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

2.

Het theorie examen kent de volgende onderdelen tot maximaal 70 vragen:
 Algemeen en Kynologie:
10 vragen
 SJP
20 vragen
 MAP
20 vragen
 PJP en Nimrod
10 vragen
 Open vragen
10 vragen

3.

Het examen is samengesteld uit 60 meerkeuze vragen met name uit het Algemeen Reglement
Jachthondenproeven inclusief de dan geldende bulletins (zie website www.orweja.nl) en
vervolgens uit 10 open vragen.

4.

Daarnaast wordt men geacht zich verdiept te hebben in de hondenrassen die mee mogen
doen aan de jachthondenproeven.
Informatie bronnen hiervoor kunnen onder andere zijn:
 cursusboek jachtopleiding;
 website Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl/
 Algemeen Reglement Veldwedstrijden (www.orweja.nl) denk hierbij aan de indeling van
jachthonden en hun werkwijze.

5.

Het theorie examen zal ca 1,5 uur duren.

6.

Voor het voldoende afleggen van het theorie examen moeten 50 van de 60 meerkeuze vragen
goed zijn beantwoord. Voor elke openvraag kan 5 punten worden gescoord dus maximaal 50
punten, voor een voldoende moet men over dit deel 40 punten scoren. De examencommissie
beoordeeld het antwoord en kent het aantal punten toe aan elke openvraag. Een openvraag
moet zo volledig mogelijk worden beantwoord.

7.

Zo spoedig mogelijk na het afleggen van het examen wordt het resultaat bekend gemaakt aan
de kandidaat.

8.

Bij onvoldoend afgelegd examen / herexamen mag de kandidaat niet deelnemen aan het
praktijk examen in het desbetreffende seizoen.

9.

Voorafgaand aan het praktijk examen krijgt de kandidaat zo nodig de gelegenheid om een
herexamen af te leggen.

10. Het herexamen kan betrekking hebben op het onderdeel dat onvoldoende is afgelegd of en dit
ter beoordeling van de examencommissie over het gehele pakket.
11. In geval van geschillen wordt het resultaat voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de CJP,
die desgewenst de CJP leden kan raadplegen. Het besluit van de CJP is bindend.
12. Indien ook het herexamen onvoldoende wordt afgelegd wordt het resultaat besproken in de
CJP vergadering na afloop van het proeven seizoen (medio oktober / november) en wordt
beoordeeld of de kandidaat zich het volgend seizoen opnieuw kan aanmelden om examen af
te leggen. Een kandidaat wordt hiervan schriftelijk / per mail in kennis gesteld.
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13. Tijdens het praktijk examen op de jachthondenproeven wordt een kandidaat beoordeeld op
onder andere het toepassen van de theoretische kennis in de praktijk. Keurmeesters en
gedelegeerde kunnen de kandidaat daarover bevragen.
14. Klachten over het theorie examen kunnen worden ingediend bij de voorzitter van de
examencommissie.

De examencommissie:
K. Beukema
D. van der Heide

Voorbeeld meerkeuze vragen:
1.

Welke stelling is juist:
A.x Iedere deelnemende hond heeft een identificatienummer en zowel de gedelegeerde als
ook de keurmeester zijn bevoegd deze te controleren;
B.□ De voorjager dient een chipreader bij zich te hebben waarmee bij de keurmeester
aantoonbaar kan worden gemaakt dat het de juiste hond is die is vermeld in het boekje;
C.□ Bij honden die niet zijn ingeschreven in enig FCI erkende stamboekhouding kan worden
volstaan met een verklaring van de dierenarts dat de hond is ingeënt;

2.

Bij het uitzetten van proef H, apport over diep water is volgende van belang:
A.□ De keurmeester ziet erop toe dat het officiële geweer aan de goede kant van het water
staat en zich niet bemoeit met de werkende hond;
B.□ De werper dient de eend op een zodanige plaats te werpen dat deze goed zichtbaar valt
voor de voorjager en hond;
C.x Het water dient minimaal 10 meter en maximaal 40 meter breed te zijn en zo diep te zijn
dat de hond moet zwemmen om de overkant te bereiken.

Voorbeeld openvragen:
1.

Welke diersoorten mogen op een MAP zonder meer worden gebruikt?
de bejaagbare wildsoorten haas, fazant, wilde eend, konijn en houtduif mits ze legaal zijn verkregen; Ook zwarte
kraai, kauw, (kleine) ganzen en meerkoet zijn toegestaan mits legaal verkregen.

2.

Hoeveel tijd krijgen voorjager en hond om op een PJP de A en B proeven voldoende af te leggen?
Voor de B proeven 8 minuten en voor de A proeven 12 minuten.
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