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Voorwoord Jaarverslag 2020 

 

Wedstrijden 

Het jaar 2020 staat voor de gehele wereld en dus ook Orweja compleet in het teken van het 

Coronavirus en alle maatregelen die door de Rijksoverheid hieromtrent zijn genomen.  

Toen medio maart de totale lockdown door de Rijksoverheid werd aangekondigd, stond de 

wedstrijdkalender vol met veldwedstrijden, OWT’s en SWT’s van het voorjaar en een heel 

groot deel van de Jachthondenproeven voor het nieuwe seizoen waren ook al aangemeld. 

Door de lockdown in maart werden alle nog te houden veldwedstrijden geannuleerd en in 

april werd besloten om alle jachthondenproeven van 2020, inclusief de Nimrod, niet te laten 

doorgaan.  

De situatie in ons land werd beter naarmate de zomer naderde. Begin juli zag het ernaar uit 

dat alle veldwedstrijden voor het najaar konden plaatsvinden en ook voor de 

jachthondenproeven was er weer, zij het beperkt in aantallen en deelnemersgrootte, ruimte. 

Door het opgestelde Orweja Coronaprotocol konden de organisaties de veldwedstrijden en 

proeven organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid en hebben er in 

juli t/m medio oktober 2020 nog vele veldwedstrijden en jachthondenproeven 

plaatsgevonden. 

Door de gedeeltelijke lockdown van medio oktober zijn enkele jachthondenproeven en de 

laatste veldwedstrijden van het najaar geannuleerd.  

 

Financiën  

Financieel heeft dit een enorm gat geslagen in de begroting 2020 van Orweja.  

Voor de jachthondenproeven geldt een inkomsten teruggang van meer dan 65% en de 

Orwejabijdrage voor de veldwedstijden, OWT’s en SWT’S is 45% minder ontvangen dan 

gebudgetteerd.  

In juni 2020 is er een Corona budget gemaakt en op basis hiervan zijn alle inkomsten en 

uitgaven teruggebracht tot het minimale. Door de vergaderingen via video call te 

organiseren, goed op de uitgaven te letten en het toch nog kunnen doorgaan van enkele 

Jachthondenproeven en een groot gedeelte van de veldwedstrijden in het najaar is het 

verlies beperkt gebleven.  

Voor de juiste cijfers wordt verwezen naar het financiële Jaarverslag 2020 van ORWEJA. 
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COMMISSIE JACHTHONDEN 

 
 

1.1 SAMENSTELLING CJ 

 

W.J.D. Baron van Tuyll van Serooskerken  voorzitter 
L. Hoedemaker     vice-voorzitter namens Jagersvereniging 
J.A.M. Deckers      vice-voorzitter namens RvB 
J.A.P. Luijendijk     voorzitter FTC 
W. Rodenburg      voorzitter JWR 
J.P.M. Waltmans      vice-voorzitter RJC 
L.J.M. Joosen      voorzitter CJP 
E. van Wijngaarden     ambtelijk secretaris-penningmeester 
 

1.2 VERGADERINGEN 

De CJ heeft in 2020 drie keer vergaderd, op 30 januari, 9 april (video call) 17 juni en voor 14 oktober 
stond een vergadering gepland. Deze laatste vergadering is in verband met de verscherpte Corona 
maatregelen in het najaar geannuleerd. 

 

1.3. BIJZONDERHEDEN 

De heer J.A.M. Deckers heeft medio 2020, afscheid genomen als vice-voorzitter namens de 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Hij is eind 2020 opgevolgd door 
mevrouw E. Siebel. 
 
De tweede werkgroep m.b.t. de reorganisatie Orweja, heeft in juli 2020 een advies 
uitgebracht aan de Raad van Beheer, de Jagersvereniging en alle commissies van Orweja. 
 
De heren L.J.M. Joosen en J.P.M. Waltmans hebben in het voorjaar aangegeven afscheid te 
nemen als voorzitters van respectievelijk de Commissie Jachthondenproeven en de Raad van 
Jachthonden Commissarissen. Zij worden opgevolgd door de heer J.H. Folmer voor de CJP en 
de heer H. Hoogenkamp voor de RJC.  
In verband met het doorschuiven en annuleren van een aantal vergaderingen heeft de 
overdracht nog niet plaatsgevonden.  
 
De Dianaprijs is in 2020 niet uitgereikt.  

  



 Orweja Jaarverslag 2020

  

Pagina 4 van 16 
 

Field Trial Comité    
   

 2.1 SAMENSTELLING FTC 
 
J.A.P. Luijendijk, voorzitter    
R. Ehbel       
R.  Kamerling      
H.J. Slijkhuis      
M.A. Dons 
R. Schmidt 
E. van Wijngaarden     ambtelijk secretaris-penningmeester 

 
Het FTC nam in 2020 afscheid van Henk Slijkhuis als lid van het FTC en werden de heren 
R. Schmidt en M. Dons benoemd als lid van de commissie. 
 

 2.2  VERGADERINGEN 
 

Het FTC vergaderde op 21 januari en 1 september 2020. 
 

 2.3 AVR  
 

Supplement voor dashonden, zweethonden en terriërs 
In het verslagjaar is er een voorstel aangenomen tot diverse wijzigingen in het supplement 
voor dashonden, zweethonden en terriërs. Het voorstel is door de CJ in het verslagjaar 
goedgekeurd. 
De wijzigingen betreffen met name de minimumleeftijd van de hond (bij alle proeven staat 
de leeftijd nu op minimaal 9 maanden -gewijzigd van 6 naar 9 maanden-) en bij alle 
zweetproeven mag de VWOV één keurmeester uitnodigen en wordt de tweede keurmeester 
aangewezen door de FTC.  

Ook is er een nieuwe proef toegevoegd aan het reglement; de SCHWPOR 20 

Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende 

honden voor de nazoek op ziek grofwild. 

 

Lotingsregeling Spaniels 
Het voorstel met betrekking tot een Lotingsregeling voor Spaniels is aangenomen en door de 
CJ in het verslagjaar goedgekeurd.  
 

Orweja Spaniel Certificaatdagen 
Met ingang van 01-08-2019 is het reglement voor de Orweja Spaniel Certificaatdagen van 
kracht.  
In het reglement is een regeling opgenomen met betrekking tot de toewijzing van deelname 
bij overinschrijving. De wijziging is het in verslagjaar door de CJ goedgekeurd. 
  



 Orweja Jaarverslag 2020

  

Pagina 5 van 16 
 

 2.4  KEURMEESTERS 
 
 In 2020 waren 42 keurmeesters voor de veldwedstrijden actief en zijn er 5 aspirant 

keurmeesters. 
 

• C.J. Tinga, werd benoemd tot keurmeester – sectie Spaniels, voor een periode van 3 jaar.  

• E. Mulders, werd benoemd tot keurmeester – sectie Continentaal Staande Honden, voor 
een periode van 3 jaar.  

• Mevr. H.W. Rodenburg, werd benoemd tot keurmeester – sectie Continentaal Staande 
Honden, voor een periode van 3 jaar.  

• R. Ehbel en R. Schmidt werden definitief benoemd als keurmeester voor de 
veldwedstrijden, sectie Retrievers en OWT.  

• A. Bekkers werd definitief benoemd als keurmeester veldwedstrijden, sectie zweet- en 
dashonden. 

• Mevr. I.  Schmidt is op verzoek van de Nederlandse Retriever Club, op de lijst van 
aspirant-keurmeesters voor de OWT geplaatst. 

• A. Pinkse staat op de lijst van aspirant keurmeesters voor de veldwedstrijden en mevrouw  
I. van de Ven en de heer M. van de Wiel op de lijst van aspirant keurmeesters voor de 
OWT en zij zullen in 2021 examen doen. 

 
Keurmeesterbijeenkomsten 

• Op 19-02-2020 werd voor de sectie Retrievers een OWT en Veldwedstrijd 
keurmeesterbijeenkomst georganiseerd. Besproken werd het Championship Retrievers, 
de -magere- resultaten van de apporteerwedstrijden, aanpassingen in het AVR-
supplement Retrievers, het 
FTC-bulletin 2020-01 “kraaien en kauwen, de opgestelde richtlijnen voor organisaties 
betreffende de CACT en CACIT-wedstrijden en een concept lotingsregeling Retrievers.  

 

• Op 25-06-2020 werd een keurmeesterbijeenkomst gehouden voor Staande Honden. 
Bespreekpunten waren de vertegenwoordiging staande honden binnen het FTC, 
evaluatie BVT, het maken van afspraken over het keuren op jeugdwedstrijden, het wel of 
niet geven van een CQN en afspraken over het koud apport. 

 

• Het FTC organiseerde een keurmeesterbijeenkomst voor Spaniels op 8 oktober 2020, via 
video call.  
Bespreekpunten waren evaluaties van de Spaniel Working Test (SWT) en 
Certificaatdagen, de bezetting van het keurmeesters corps, de nieuwe lotingsregeling 
Spaniels en het AVR-supplement Spaniels met betrekking tot de nuance CACT en CACIT 
wedstrijden.  
 

• Het FTC organiseerde een keurmeesterbijeenkomst voor Dashonden, zweethonden en 
terriërs op 15 december 2020 via video call. 
Bespreekpunten waren het gewijzigde supplement voor dashonden, zweethonden en 
terriërs, nieuwe keurmeesters en een lotingsvoorstel voor Zweetproeven. 
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2.5 OVERZICHT VELDWEDSTRIJDEN 2020 
 
In april 2020 werden als gevolg van de Corona maatregelen alle voorjaarsveldwedstrijden 
voor het verslagjaar geannuleerd. Toen eind juni de situatie in Nederland m.b.t. het Corona 
virus zodanig positief verbeterde, werd door de overheid een forse versoepeling van de 
genomen maatregelen per 1 juli afgekondigd.  De najaarsveldwedstrijden voor de Staande 
Honden en de apporteerwedstrijden hebben, met inachtneming van het Orweja Corona 
protocol, voor een groot deel plaatsgevonden. 
In september is besloten alle veldwedstrijden tot 01-01-2021 te annuleren. Nadat in 
december de volledige lockdown door de Rijksoverheid werd afgekondigd, is besloten alle 
nog resterende veldwedstrijden van het seizoen 2020/2021 te annuleren. 

 
In 2020 werden 84 veldwedstrijden georganiseerd (2019: 130) 

 

 
 

 

TROFEE PIETER ROOIJAKKERS 
De Trofee Pieter Rooijakkers zou op 16 oktober 2020 voor de vierde keer worden 
georganiseerd. Daar geen van de VWOV-en zich had aangemeld om de organisatie op zich te 
nemen, heeft het FTC besloten de wedstrijd zelf te organiseren. 
Locatie van de finalewedstrijd was de velden te Grathem (en omstreken). 
 
Helaas heeft het FTC begin oktober moeten besluiten om, na goed overleg met de 
jachthouders, de Trofee Pieter Rooijakkers 2020 te annuleren. 
Het nog steeds aanwezige Corona virus en de strengere maatregelen die in oktober 2020 
door de Rijksoverheid hieromtrent waren afgekondigd, waren te zwaarwegend om de 
wedstrijd voor de deelnemers, keurmeesters en genodigden op een Corona veilige wijze te 
kunnen organiseren 
  

Klasse Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

wedstrijden inschrijvingen deelnames CACIT CACT U ZG G CQN EV X

CAC 35 1797 509 - 9   (2%) 38   (7%) 42   (8%) 22   (4%) 1   (0%) - -

CACIT 13 495 244 6   (2%) - 17   (7%) 16   (7%) 4   (2%) 2   (1%) - -

Jeugd 23 1103 397 - - 10   (3%) 27   (7%) 18   (5%) - 8   (2%) -

n.v.t. 8 234 141 - - 3     (2%) - 1   (1%) - - -

Novice 2 129 39 - - - 4   (10%) 1   (3%) - - -

Speciaal 3 56 45 - - - 2   (4%) - - - -

totaal 84 3.814 1.375 6 9 68 91 46 3 8 0
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 2.5.b  ORWEJA WORKINGTESTEN 
 

In 2020 werden er 2 OWT’s georganiseerd (2019: 10) 
 

 

 
 
OWT FINALE 
In 2020 heeft er geen OWT Finale plaatsgevonden. 
 

  
 In 2020 is er één Spaniel Working Test (SWT) georganiseerd.  (2019: 1) 
  

 
 
  
 2.6   BASIS VELDWERKT TEST (BVT) en CERTIFICAATDAGEN (CD) 
  
 De Basis Veldwerk Test (BVT) werd in 2017 geïntroduceerd om de natuurlijke aanleg voor 

het veldwerk van de jeugdhonden van de Continentaal Staande Honden te beoordelen met 
als doel honden met voldoende aanleg te selecteren voor de jeugdveldwedstrijden. 

 Een behaalde BVT geeft voorrang bij overinschrijving op de jeugdveldwedstrijden.  
 
 De Certificaatdagen (CD) worden gehouden om de jachteigenschappen en taken van de 

Spaniels te toetsen aan de hand van een aantal proeven. Hiermee wordt de ontwikkeling van 
de  jachteigenschappen bevorderd. De certificaatdagen zijn gericht op Spaniels voordat deze 
gaan deelnemen aan de praktijkjacht of veldwedstrijden. Er kan een Africhtcertificaat of een 
Jachtgeschiktheidcertificaat worden behaald. Deze laatste geeft voorrang bij overinschrijving 
op de jeugdveldwedstrijden. 

 
 

Type Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

inschrijvingen deelnames Disk. afgemeld geen dipl Open Novice Starters

Novice 229 35 - 9   (20%) 19   (43%) - 16   (36%) -

Open 206 38 - 5   (12%) 26   (60%) 12   (28%) - -

Starters 204 29 - 4   (12%) 14   (42%) - - 15   (45%)

totaal 639 102 18 59 12 16 15

Type Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

inschrijvingen deelnames Disk. afgemeld geen dipl Open Novice Starters

Novice 5 5 - 0 0 5    (100%) -

Open 12 12 - 0 6      (50%) 6     (50%) - -

Starters 6 6 - 0 4      (67%) 2      (33%)

totaal 23 23 0 10 6 5 2
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 In het verslagjaar vonden er twee Basis Veldwerk Testen en twee Certificaatdagen plaats. 
 

• BVT: totaal aantal deelnemers 55, behaald  BVT        16  

• CD: totaal aantal deelnemers 28, behaald  Africhtcertificaat       11 
        Jachtgeschiktheidcertificaat  10 
 
 2.7   TITELS 

 
VELDWEDSTRIJDKAMPIOEN met jaartal 2020  
 
Britse Staande honden rubriek I A 
Sharptails Antje (NHSB 2998882), Engelse Setter van Bernadette van Drie 
 
Staande honden rubriek I B  
Quin de Penalobera (LOSH1254785IMP), Epagneul Breton van Theo Misseghers 
 
Retrievers 
Sasawot Aranka Sterre (NHSB  3002338), Labrador Retriever van Pedro Brugge 

 

Spaniels rubriek A  

Geen 

Spaniels rubriek C 

Geen 

Dashonden etc.  

Geen  
 
 
WERKKAMPIOENEN 
 
De titels Internationaal Werkkampioen en Nederlands Werkkampioen zijn in 2020 niet 
toegekend.  
 
 
 
2.8   INTERNATIONALE AFVAARDIGINGEN 

 
Voor alle onderstaande internationale wedstrijden geldt dat deze in 2020 niet hebben 
plaatsgevonden in verband met COVID-19. 
 

• COUPE D’EUROPE GRANDE QUÊTE 

• COUPE D’EUROPE VOOR CONTINENTALE STAANDE HONDEN 

• WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOOR STAANDE HONDEN (chasse practique) 

• IWT 2020 

• ICC 2020 
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COMMISSIE JACHTHONDEN PROEVEN   
 

3.1 SAMENSTELLING 

L.J.M. Joosen       voorzitter 
M.F. Brenkman-Bongers    secretaris  
K. Beukema 
J.H. Folmer 
D. van der Heide 
J. Mastenbroek 
C.A.E.J. Nijssen 
R. Starink 
J. Tiecken 
J.P.M. Waltmans      
E. van Wijngaarden     ambtelijk secretaris-penningmeester 
 

In het verslagjaar werd de heer J.H. Folmer benoemd als voorzitter van de CJP en 
werd mevrouw M.F. Brenkman-Bongers definitief benoemd als secretaris van de 
CJP. In de eerste vergadering van de CJP  in 2021 zal de voorzittershamer 
overgedragen worden. 
 
3.2 VERGADERINGEN   

De CJP vergaderde in het verslagjaar vier keer: op 11 februari, 7 april, 15 september 
en 9 december en een aantal keren via video call. 
Belangrijke bespreekpunten waren onder andere de organisatie van de Nimrod 
2020 en de voorbereidingen van de Nimrod in jubileumjaar in 2023, de 
gedelegeerde rapporten van de SJP’s, MAP’s en PJP’s in 2019. Aan de orde zijn 
eveneens geweest de resultaten van leerling en aspirant keurmeesters en de oproep 
via website en Facebook voor aanmelding nieuwe keurmeesters. Tevens is het 
nieuwe voorstel van de 2e werkgroep reorganisatie Orweja besproken en advies 
uitgebracht om Orweja op te splitsen in twee stichtingen. Dit advies is ook 
overgebracht aan de Commissie Jachthonden.  
 

3.3 JACHTHONDENPROEVEN 2020 

In april 2020 werden als gevolg van de Corona maatregelen alle 
Jachthondenproeven voor het verslagjaar geannuleerd. Toen eind juni de situatie in 
Nederland m.b.t. het Corona virus zodanig positief verbeterde, werd door de 
overheid een forse versoepeling van de genomen maatregelen per 1 juli 
afgekondigd.  Vanuit diverse hoeken werd gevraagd om na te gaan of er wellicht 
toch mogelijkheden zouden zijn om dit jaar jachthondenproeven te organiseren. 
Besloten werd de Standaard Jachthonden Proef (SJP) met maximaal 75 deelnemers, 
de Provinciale Jachthonden Proef (PJP) en Meervoudige Apporteer Proeven (MAP) 
met inachtneming van het Orweja Corona protocol, door te laten gaan. In 
september is wederom besloten alle jachthondenproeven te annuleren. 
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3.4 KEURMEESTERS 

In het verslagjaar waren 57 keurmeesters voor de jachthondenproeven beschikbaar.  

 

• Mevr. A. Bierenga, mevr. L. Weijnans en de heer K. Löwik hebben toch nog 
praktijkexamen kunnen doen dit jaar. De heer K. Löwik heeft, in goed overleg met 
zijn mentor, besloten zich terug te trekken als keurmeester voor de 
Jachthondenproeven. 

• De heer J. Luijendijk, mevr. E. van Burken en de heer H. van Gils hebben zich 
aangemeld als leerling keurmeester. De heer Luijendijk is, gezien zijn staat van 
dienst, direct doorgestroomd als aspirant en heeft in 2020 een aangepast 
praktijkexamen gedaan. 

• Mevr. J. Nijhuis is aangenomen als leerling keurmeester met ingang van 2021. 

 

De praktijkavond, evenals het theorie-examen, heeft niet kunnen plaatsvinden. 

 

In 2020 zijn ons de volgende keurmeesters ontvallen: 
• Henk de Roos op 7 januari 2020  
• Wim Dijkkamp op 31 augustus 2020  
• Ad Baijens op 19 september 2020  
• Wim van Doorn op 28 november 2020 
 

3.5 KEURMEESTERBIJEENKOMST 

Op zaterdag 16 mei was de jaarlijkse keurmeestersdag gepland in combinatie met 
de uitreiking van de gouden en zilveren erespelden van de Raad van Beheer. Door 
bekende oorzaak is de keurmeestersdag niet doorgegaan en is de uitreiking van de 
erespelden doorgeschoven naar 2021.  
 
3.6 DE NIMROD  

De 47e Nimrod was gepland op maandag 9 november 2020 en zou worden 
georganiseerd door de provincie Drenthe. Daar (ook) deze wedstrijd geannuleerd is, 
wordt het organiseren van deze finalewedstrijd doorgeschoven naar 2021. De 
provincie Drenthe zal dan weer de organisatie voor haar rekening nemen. 
 
 

Trofee de Winde 
De Trofee de Winde is een wisselprijs bestemd voor de hoogst geëindigde 
Continentale Staande Hond op een Nimrod die vóór die Nimrod minimaal een 
kwalificatie Goed heeft behaald op een kampioenschapsveldwedstrijd in Nederland 
zoals geregeld in het AVR, supplement voor Staande Honden.  
 
De trofee werd dit jaar niet uitgereikt. 
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3.7 OVERZICHT JACHTHONDENPROEVEN 
In verband met een wijziging van Artikel A.18 (Diploma’s) in het ARJP ten aanzien 
van het uitreiken van het fysieke diploma, zijn er in 2020 pro rato aanmerkelijk 
minder fysieke C- en B-diploma’s uitgereikt.   
 
Als een deelnemer zich heeft opgegeven voor een B diploma, maar de B proeven 
niet voldoende afgelegd, maar de C proeven wel, dan ontvangt men aan het eind 
van de dag geen fysiek C diploma meer. Hetzelfde geldt voor het B-diploma.  
 
De registratie van de behaalde resultaten zijn in MyOrweja zichtbaar.  
 
 
 

OVERZICHT SJP – MAP – PJP 2020 
 

  2019     2020   

Aantal SJP's 53 %   24 % 

A-diploma: 216 5,0   108 6,0 

B-diploma: 1.617 39,0   288 15,0 

C-diploma: 909 22,0   49 3,0 

Geen diploma: 726 17,0   1.059 56,0 

Diskwalificaties 105 3,0   34 2,0 

            

TOTAAL AANTAL 
DEELNAMES:   

3.573   
  

1.538   

       
      
  2019     2020   

Aantal MAP's 28 %   1 % 

A-diploma: 310 17,0   14 19,0 

B-diploma: 332 18,0   11 15,0 

Geen diploma: 734 39,0   23 32,0 

Diskwalificaties 58 3,0   2 3,0 

            

TOTAAL AANTAL 
DEELNAMES:   

1.434   
  

50   
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 2019   2020  
Aantal PJP's 6 %  2 % 

A-diploma: 27 16,0  8 11,0 

B-diploma: 34 20,0  26 35,0 

Geen diploma: 93 53,0  30 41,0 

Diskwalificaties 3 2,0  2 2,0 

       
TOTAAL AANTAL 
DEELNAMES:   157    66   

 

Totaal aantal deelnames aan jachthondenproeven 2020 1.654 (2019: 5.164) 

 

Klachten 

In het verslag jaar 2020 zijn geen officiële klachten ontvangen.   
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JACHTHONDEN WEDSTRIJD RAAD 

4.1 SAMENSTELLING 
H.W. Rodenburg     voorzitter 
C. Poelstra-Hooghart    vicevoorzitter 
E. van Wijngaarden     ambtelijk secretaris-penningmeester 
 
Veldwerk Organiserende Verenigingen VWOV-en (totaal 35) 
Bracco Italiano Club              R. Hazenberg 
Cesky Fousek Vereniging Nederland      J. de Boer 
Chesapeake Bay Retriever Club  N. Stevens 
Continentale Staande Honden Vereeniging   H.W. Rodenburg 
Engelse Springer Spaniel Club Nederland   M. Groenewegen 
Epagneul Breton Club Nederland   J.F. J.Th. Rooijakkers 
Epagneul Vereniging Nederland  J.Huisman-Nijssen 
Flatcoated Retriever Club   E. Kapper 
Golden Retriever Club Nederland   R. Bartens 
Gordon Setter Vereniging Nederland  R.Kamman 
Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland  F. Krijbolder 
Ierse Setter Club   W. Davelaar 
Labrador Kring Nederland  J. Hofland-de Jonge 
Nederlandse Brakken Club  T. Mennen 
Nederlandse Fauve de Bretagne Club  G. Tans 
Nederlandse Foxterreir Club  L. Post 
Nederlandse Gordon Setter Club   N. Lamers 
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging    J. Kisjes 
Nederlandse Korthals Griffon Club   C. Budel  
Nederlandse Labrador Vereniging  C. Poelstra-Hooghart 
Nederlandse Pointer Club   T. Kerklaan  
Nederlandse Retriever Club   R. Schmidt 
Nederlandse Teckel Club   M. van Eekert 
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden Vizsla  R. Groenendijk 
Nederlandse Vereniging Duitse Staande Korthaar  K. Stroomer (a.i.) 
Nederlandse Vereniging Langhaar   M. de Jonge 
Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers   C. Tilburgs 
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhoun  D. Visser 
Vereniging De Drentsche Patrijshond   I. Gimbrère 
Vereniging De Weimarse Staande Hond   T. van Dam-Sloof 
Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Honden  G. Hagen 
Vereniging Liefhebbers van de Engelse Setter   E. ‘t Lam 
Vereniging Vrienden Duits Draadhaar   R. Onderwater 
Welsh Springer Spaniel Club      R. Reinink 
Werkende Flatcoated Retriever Groep               J. Schonhage 
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De Beagle Club Nederland en de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club hebben op eigen 
verzoek de status VWOV in 2020 laten vervallen. Ook voor de Nederlandse Vereniging Jack 
Russell Terriër is de status VWOV komen te vervallen in 2020. 

De vereniging Club du Griffon Vendéen des Pays Bas is reeds enkele jaren opgeheven. 

  

4.2 VERGADERINGEN 

De JWR vergaderde in het verslagjaar op 16 januari, 2 juli en 3 december 2020. 
 
De JWR heeft akkoord gegeven voor:  

• Voorstel tot aanpassing van het ARJP met betrekking tot de standaard 
jachthondenproeven (SJP). 

• Voorstel tot aanpassing van het AVR, supplement Retrievers. 

• Voorstel tot aanpassing van het AVR, supplement Zweet- en Dashonden. 

• Lotingsregeling Spaniels 

• Lotingsregeling Retrievers  

• Lotingsregeling Continentaal Staande Honden  

• Reglementswijziging van de Certificaatdagen Spaniels 

 

Het verslagjaar 2020 heeft voor de Jachthonden Wedstrijd Raad in het teken gestaan van de 
goedkeuring voor de lotingsregelingen voor alle categorieën. Dit in verband met het 
vervallen van de 60/40 regeling, zoals deze tot 31-12-2020 was toegestaan door de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied. 

De vergadering van 3 december had alleen op de agenda staan de lotingsregelingen voor 
Staande Honden en Retrievers, i.v.m. het vervallen van de 60/40 regeling per 31-12-2020. 
 
De JWR heeft het FTC verzocht de Basis Veldwerk Test te evalueren en een overleg in te 
plannen met de VWOV-en en keurmeesters. 
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RAAD VAN JACHTHONDEN COMMISSARISEN (Jagersvereniging) 

 

 5.1   SAMENSTELLING RJC 

 
J. Waltmans     voorzitter 
B. Busz     Groningen 
H. Hoogenkamp    Friesland 
A. de Weerd    Drenthe 
C. Thiel    Flevoland 
W. Wolters en J. Bonthuis   Overijssel 
M. Roseboom    Gelderland 
J.P. Spierenburg    Utrecht 
J.G. Schipper     Noord-Holland 
B. van der Graaf   Zuid-Holland 
J. Mastenbroek   Zeeland 
B. de Jager    Noord-Brabant 
J. Geurts    Limburg 
L. Hoedemaker   ondersteuning vanuit verenigingsbureau 
 

 

 5.2   VERGADERINGEN   

De RJC vergaderde in het verslagjaar i.v.m. de covid-19 epidemie via een videoverbinding op 
26 mei 2020. Verder is er in het verslagjaar niet meer fysiek vergaderd. Wel is er via e-mail 
van diverse onderwerpen regelmatig van gedachte gewisseld.   
 
De discussies ging o.a. over de volgende onderwerpen: 

• Het completeren van de RJC;  
Voor de provincie Groningen wordt de heer B. Busz benoemd als opvolger van de 
heer A. Toonen.  
Voor de provincie Overijssel zijn de heren W. Wolters en J. Bonthuis benoemd als 
opvolgers van de heer A. Ottenschot. 

• Het verder uitwerken van de eisen die gekoppeld zijn aan het z.g. “Erkenningen 
beleid” dat geldt voor jachthondenopleidingen, zodat er geen ruimte meer is voor 
meerdere interpretaties hiervan.  

• Het afsluiten van een collectieve (bestuurlijke-) aansprakelijkheidsverzekering door 
de Jagersvereniging voor aangesloten jachthonden opleidingen (stichtingen en 
verenigingen). 

• Constructie uitdenken dat erkende jachthonden stichtingen zich kunnen aansluiten 
bij de Jagersvereniging en welk voordelen en verplichtingen dit met zich meebrengt.  

• Het bij de CJ agenderen van het onderwerp dat niet alleen rasverenigingen maar ook 
provinciale stichtingen van de Jagersvereniging of door de Jagersvereniging erkende 
jachthonden trainingsgroepen veldwedstrijden mogen organiseren zoals afgesproken 
in de bestaande Orweja overeenkomst. 
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• Het nagaan of de voorzitter van de RJC tevens bestuurslid voor jachthondenzaken in 
het landelijk bestuur zou moeten worden of dat er voor deze functionaris een plaats 
in de ledenraad zou moeten worden gecreëerd.    

• Een voorstel indienen bij de herziening van de Wet Wapens en Munitie om tijdens 
het schieten bij jachthondenproeven vergunning af te geven voor het gebruiken van 
inserts in jachtgeweren. 

• Het verlenen van goedkeuring aan de Orweja Jaarrekening 2019 en de begroting 
2021. 

• Er is een uitgebreide discussie gevoerd over de voorstellen in het rapport van de 2e 
werkgroep reorganisatie Orweja. De RJC heeft diverse verbeterpunten ingebracht bij 
de CJ. 

• Het zoeken naar oplossingen om de doorstroming van SJP naar MAP te verbeteren. 

• Het vaststellen van de organisatie die samen met de CJP toekomstige Nimrodproeven 
gaat organiseren. (2021 Drenthe; 2022 Flevoland; 2023 CJP en 2024 Overijssel). 

• Het in de toekomst meer uit elkaar trekken van de inschrijfdata voor SJP en MAP. 
Dit punt zal met de CJP worden besproken. 
 
 

5.3    VOORZITTERSCHAP RAAD VAN JACHTHONDEN COMMISSARISSEN 
In het verslag jaar heeft de voorzitter de heer J. Waltmans aangegeven dat hij na 7 jaar  
zijn functie beschikbaar wil stellen. Als kandidaat-opvolger heeft de heer H. Hoogenkamp 
zich beschikbaar gesteld. Met algemene instemming van de vergadering is hem de functie 
van voorzitter toegewezen. Volgens afspraak zal de functiewisseling met de huidige 
voorzitter plaatsvinden wanneer er weer fysiek kan worden vergaderd. 
 
 

 5.3  ACTIVITEITEN 

De jachthondenproeven zijn door de overheidsmaatregelen die i.v.m. COVID-19 werden 
afgekondigd op zeer beperkte schaal gehouden. 
Omdat er werd besloten om in 2020 geen Nimrod te houden, waren er maar enkele 
organisaties bereid om een MAP te organiseren. De meeste van deze MAP’s zijn uiteindelijk 
door de maatregelen van de Rijksoverheid i.v.m. het coronavirus niet doorgegaan. Besloten 
werd om m.b.t. de selectie voor de Nimrod in 2021 ook in het najaar van dat jaar MAP’s te 
gaan organiseren die hiervoor meetellen. 
Het organisatiecomité in Drenthe heeft zich bereid verklaard om de Nimrod 2021 op zich te 
nemen.   
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