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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 Jachthondenproeven 
 de leden van de Jachthondenwedstrijdraad 
 de leden van de Raad van Jachthondencommissarissen 
 de keurmeesters voor de veldwedstrijden 
 de keurmeesters voor de jachthondenproeven 
 
datum:  27-08-2021 
 
betreft:  CJ bulletin 2021-03.1 
   Lotingsregeling Continentaal Staande Honden 
 

 

 
 
Bij de continentale staande hondenrassen zijn met betrekking tot de veldwedstrijden drie 
aspecten van belang: 

1. De (verbetering van de) kwaliteit. 
2. De instandhouding van de jachthond van een bepaald ras. 
3. De mogelijke deelname. 

 
Zowel bij kampioenschapsveldwedstrijden als bij jeugdveldwedstrijden is de laatste jaren sprake 
van zware overinschrijving, met als gevolg dat de onder 1 en 2 genoemde aspecten in het 
gedrang komen. 
 
In verband met het vervallen van de 60/40 regeling eind 2020 is onderstaande lotingsregeling 
voor de Continentaal Staande Honden opgesteld. 
 

Lotingsregeling voor veldwedstrijden van Continentale Staande Honden 
 
Criteria voor deelname aan CACT-veldwedstrijden: 
 
- Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De VWOV stelt de criteria 
daarvoor zelf vast, deze moet gepubliceerd worden op een toegankelijk medium van de VWOV. 
 
- Bewezen honden: Per wedstrijd is er een percentage van 50 % voor bewezen honden, waarvan 2 
plaatsen, uitgaande van een wedstrijd van 12 deelnemers, bij voorrang voor bewezen honden 
van het ras van de organiserende VWOV zijn. Bij een wedstrijd met minder deelnemers is er 1 
voorrangsplaats voor een bewezen hond van het betreffende ras. 
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‘Bewezen’ betekent in dit verband minimaal een kwalificatie Goed (G), behaald in Nederland in 
de open klasse of minimaal een kwalificatie Zeer Goed (ZG) behaald in de jeugdklasse, waarbij in 
beide gevallen geldt dat de kwalificatie behaald moet zijn in een van de twee seizoenen 
voorafgaand aan de betreffende wedstrijd. 
Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot. 
 
NB: Na evaluatie over ten minste een jaar zal bezien worden of aanpassing van de minimumeis 
inzake bewezen honden aan de orde is. 
 
- Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden bepaald 
door loting. De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier weer mee. 
 
 
Criteria voor deelname aan CAC-IT veldwedstrijden: 
 
- Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De VWOV stelt de criteria 
daarvoor zelf vast, deze moet gepubliceerd worden op een toegankelijk medium van de VWOV. 
 
- Bewezen honden: Per wedstrijd is er een percentage van 50 % voor bewezen honden, waarvan 2 
plaatsen, uitgaande van een wedstrijd van 12 deelnemers, bij voorrang voor bewezen honden 
van het ras van de organiserende VWOV zijn. Bij een wedstrijd met minder deelnemers is er 1 
voorrangsplaats voor een bewezen hond van het betreffende ras. 
 
‘Bewezen’ betekent bij de CAC-IT velwedstrijden minimaal een kwalificatie Zeer Goed (ZG), 
behaald in Nederland in de open klasse of minimaal een kwalificatie Uitmuntend (U) behaald in 
de jeugdklasse, waarbij in beide gevallen geldt dat de kwalificatie behaald moet zijn in een van de 
twee seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd. 
 
NB. Ook hier zal na ten minste een jaar evaluatie plaatsvinden over eventuele aanpassing van de 
minimumeis. 
 
Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot. 
 
- Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden bepaald 
door loting. De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier weer mee. 

  



 
 
 

Pagina 3 van 3 

 

 
Criteria voor deelname aan Jeugd veldwedstrijden: 
 
- Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De criteria daarvoor stelt iedere 
VWOV zelf vast. 
 
- Bewezen honden: De volgende categorie bestaat uit honden die ofwel een BVT ofwel een 
jeugdkwalificatie hebben behaald. Daarbij hebben honden behorend tot het ras van de 
organiserende VWOV voorrang, deze moet gepubliceerd worden op een toegankelijk medium 
van de VWOV. 
 
- Loting: De resterende plaatsen worden bepaald door loting. 
 
Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inhoud van dit bulletin is tijdens de vergadering van 28 januari 2021 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 


