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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:  8 september 2005 

 
Betreft:  FTC-bulletin 1998-01 en 2005-01 

   Najaarswedstrijd Quête à la Française zonder apport  

 

  

___________________ 

 

 

1. In de kalenderjaren 1998 en 1999 werd, op verzoek van de Vereniging van Liefhebbers 

van de Engelse Setter, de Nederlandse Gordon Setter Club en de Nederlandse Pointer 

Club en met instemming van de JWR, een proef genomen met een najaarswedstrijd 

Quête à la Française zonder dat daarbij wild wordt geschoten of geapporteerd. 

  

2. In 1998 en 1999 kon elke VWOV voor Britse staande honden te weten: de Vereniging 

van Liefhebbers van de Engelse Setter, de Nederlandse Gordon Setter Club, de Ierse 

Setter Club en de Nederlandse Pointer Club, per kalenderjaar, één Najaarswedstrijd 

Quête à la Française zonder apport organiseren. 

  

3. Voor dergelijke veldwedstrijden mogen uitsluitend honden worden inschreven die 

behoren tot FCI-rasgroep 7 sectie 2, Britse en Ierse Staande Honden, te weten: de 

Engelse Setter, de Ierse Rode Setter, de Ierse Rood en Wit Setter, de Gordon Setter en 

de Engelse Pointer. 

  

4. Voor dergelijke veldwedstrijden mag het beschermheerschap van de FCI niet worden 

aangevraagd. 

  

5. Voor deze veldwedstrijd is het reglement Najaarswedstrijd Quête à la Française van 

kracht met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op het schieten en 

apporteren van (aan)geschoten wild en met dien verstande dat uitsluitend het werk 

van de hond vóór het schot wordt beoordeeld. 

  

6. Bij tenminste één punt moet de voorjager onmiddellijk na het springen van het wild met 

een alarmpistool schieten op straffe van niet toekennen van dat punt. 

  

7. In het voorjaar van 2000 werd na een evaluatie van deze veldwedstrijden deze 

wedstrijdvorm zonder apport verlengd voor een periode 5 jaar. 

  

8. Dit FTC bulletin is tijdens de CJ vergadering van 5 maart 2005 wederom geaccordeerd 

door de Commissie Jachthonden met dien verstande dat per VWOV een solo en een 

koppelwedstrijd zonder apport mag worden georganiseerd en dat de Raad van 

Beheer en de KNJV zal worden gevraagd dit bulletin te ratificeren. 



 

 

B. van der Woude 

ambtelijk secretaris. 

 


