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       Commissie Jachthonden            
            e-mail: orweja@gmail.com   

 
 
 
Aan:  de leden van de Commissie Jachthonden 
 de leden van het Field Trial Comité 
 de leden van de Commissie Jachthonden Proeven 
 de leden van de Jachthonden Wedstrijd Raad 
 de leden van de Raad van Jachthonden Commissarissen 
 de keurmeesters voor de veldwedstrijden 
 de keurmeesters voor de jachthondenproeven 
 
datum:  31-07-2020 
 
betreft:  FTC bulletin 2020-02  (Lotingsregeling Spaniels) 
 
 

 

Lotingsregeling Spaniels 

Om de kwaliteitsinstroom te bevorderen en daarmee de kwalitatief goed werkende spaniels op de 

wedstrijden te krijgen en te behouden, is er een lotingssysteem opgesteld. In onderstaande tabel is 

een overzicht van hoe instroom in de verschillende activiteiten kan worden bewerkstelligd, om de 

werkkwaliteit van de spaniels te bevorderen en te behouden. 

 

Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van aspecten uit diverse systemen. De algemene volgorde 

voor de veldwedstrijden zal te allen tijde zijn: 

1. Criteria max. 20% instroom (in de 40-60 regel waren dit de 40% criteria). Voor wat betreft CACIT-

wedstrijden zal Jachtcommissie SUN de regels zoals gesteld door FCI volgen. Dit betekent dat er bij 

CACIT-wedstrijden 100% geloot zal worden. Er zal hierbij dus geen sprake zijn van welke 

voorrangsregel dan ook.  

2. Kwaliteit criteria (vernoemd in de eerste kolom van onderstaande tabel). Bij meer in aanmerking 

komende inschrijvers in deze groep dan vrije deelnemersplaatsen, dient geloot te worden. 

3. Restantloting (alle niet ingedeelde deelnemers, waarbij de lotingsvolgorde de deelname en/of de 

reservevolgorde bepaalt). 
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Lotingstabel:  

 

Activiteit Instroom volgorde Resultaten uit de activiteit die 
ergens voorkeur 
bewerkstelligen 

Certificaatdag  
Ca. 25 honden 

Vrije inschrijving, leden van de 
vertegenwoordigende 
rasverenigingen hebben 
voorrang. 
Bij overinschrijving loten.  

Jachtgeschiktheidscertificaat 

Jeugdveldwedstrijd (JVW) 
12 tot 15 honden 

1. Criteria max. 20% instroom 
2. Jachtgeschiktheidscertificaat 
3. Uitmuntend van JVW in dat 

seizoen (loten indien 
overschrijding) 

4. Restantloting 

Uitmuntend  

Nationale  
Kampioenschapsveldwedstrijd  
(CAC) 
12 tot 15 honden 

1. Criteria max. 20% instroom 
2. Uitmuntend van JVW, CAC 

en CACIT (loten indien 
overschrijding), zie 
houdbaarheid  

3. Restantloting 

Uitmuntend  

Internationale 
Kampioenschapsveldwedstrijd  
(CACIT) 
12 tot 15 honden 

Regels conform FCI: 
100% loting 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inhoud van dit bulletin is behandeld in de CJ-vergadering van 17-06-2020 en geaccordeerd door 
de Commissie Jachthonden en de vertegenwoordigers van de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland en het Landelijk bestuur van de Jagersvereniging. 


