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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:  26 februari 2022 
 
Betreft:  CJP bulletin 2022-01 (verruiming ) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Aanpassingen in verband met verruiming mogelijkheden voor het organiseren van 
jachthondenproeven 
 
 
 
Artikel IV.3 Organisaties met recht op een vergunning (voorwaarden) 
1. Uitsluitend aan door de Jagersvereniging erkende rechtspersonen en/of combinaties van rechtspersonen, aan 

rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen, evenals aan de RvB en de Jagersvereniging kan vergunning 
worden verleend tot het uitschrijven van jachthondenproeven. 

2. Aan rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen kan alleen vergunning worden verleend voor het 
uitschrijven van een jachthondenproef, indien op de uit te schrijven jachthondenproef uitsluitend honden van het 
(de) betreffende ras(sen) worden toegelaten. 

3. Aan rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen kan alleen vergunning worden verleend voor het 
uitschrijven van een MAP, indien op de uit te schrijven MAP uitsluitend honden worden toegelaten van het 
betreffende ras en/of die zijn ingedeeld in eenzelfde categorie (zie Aanhangsel 1). 

 
 
Artikel IV.4   Aanvraag van een vergunning: procedure 
1. Instanties die een jachthondenproef wensen uit te schrijven, vragen de  vergunning aan bij het secretariaat van de 

CJP. 
2. De aanvraag voor het verkrijgen van de benodigde vergunning moet digitaal worden gedaan volgens een door het 

secretariaat van de CJP vastgesteld format en dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 4 maanden voor de datum 
van de betreffende proef het secretariaat te hebben bereikt. De aanvraag dient via MyOrweja (www.orweja.nl) te 
worden ingediend. 

3. Zo spoedig mogelijk beslist de CJP over de lopende aanvragen en past  de kalender jachthondenproeven aan.  
4. Zodra over de aanvragen is beslist, stelt het secretariaat van de CJP de aanvragende instanties zo spoedig mogelijk 

in kennis van de beslissing, geeft de  vergunningen af en zorgt voor publicatie op de website www.orweja.nl. 
5.  De CJP wijst een gedelegeerde aan en stelt de organiserende instanties daarvan in kennis. 
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Artikel V.5   Opening en sluiting van de inschrijving 
1. De datum van opening van de inschrijving wordt voor alle jachthondenproeven, gesteld op 10 weken voor aanvang 

van de jachthondenproef en wordt tegelijk met de aangepaste kalender jachthondenproeven, door de CJP 
gepubliceerd.  

2. De sluiting van de inschrijvingen wordt door de organiserende instantie vastgesteld. De inschrijving moet minimaal 
veertien dagen voor de datum waarop de jachthondenproef zal plaatsvinden, worden gesloten. 

3. Voor de openingsdatum en na de sluitingsdatum is het verboden inschrijvingen te accepteren.  

 
Artikel A.2  
1. Een Standaard Jachthondenproef mag het hele jaar worden georganiseerd.  
2. Een Standaard Jachthondenproef mag worden georganiseerd door rechtspersonen en/ of combinaties van 

rechtspersonen die zijn erkend door de Jagersvereniging. Door rasverenigingen en door combinaties van 
rasverenigingen onder voorwaarde dat alleen honden van het betreffende ras / rassen mogen worden toegelaten.  

 
  
Artikel B.2 
1. Een MAP mag het hele jaar door worden georganiseerd. De MAP’s die gehouden worden na de laatste Nimrod tot 

en met de MAP’s die worden gehouden op  de één na laatste maandag in oktober (van het volgende jaar) tellen 
mee voor de Nimrodselectie van de volgende Nimrod.   

2. Een MAP mag worden georganiseerd door de Jagersvereniging erkende rechtspersonen of door combinaties van 
erkende rechtspersonen en door rasverenigingen (of combinaties van rasverenigingen). Voor rasverenigingen en/of 
combinaties van rasverenigingen geldt de voorwaarde dat uitsluitend honden worden toegelaten van het 
betreffende ras en/of honden die zijn ingedeeld in dezelfde categorie.  

3. Het maximum aantal toe te laten honden moet in overeenstemming zijn met het terrein en het aantal uit te 
nodigen keurmeesters. De CJP hanteert hiervoor de volgende norm: tot 50 deelnemers 5 keurmeesters; van 51 tot 
60 deelnemers 7 keurmeesters en 61 tot 75 deelnemers 9 keurmeesters. 

4. De organiserende instantie informeert de gedelegeerde minimaal tien werkdagen voor de dag waarop de MAP 
wordt gehouden, over de inrichting van de verschillende proeven. 

5. Als de gedelegeerde akkoord gaat met de inrichting van de proeven, worden de keurmeesters minimaal drie 
werkdagen voor de dag waarop de MAP wordt gehouden, door de organiserende instantie geïnformeerd over de 
inrichting van de door hen te keuren proef/proeven.  

 
 
Artikel D.1 
1. De Provinciale Jachthondenproef bestaat in beginsel uit vier meervoudige, niet gestandaardiseerde proeven op B-

niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproef op A-niveau. 
2. Het doel van de Provinciale Jachthondenproef is enerzijds het in wedstrijdverband provinciaal vergelijken van de 

prestaties van de honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in de mogelijkheden 
van goed opgeleide jachthonden. Uiteindelijk resulteert dit in een Provinciaal Kampioen van dat jaar op A niveau en 
op B niveau. 

 
Organisatie  
 
Artikel D.2 
1. Een Provinciale Jachthondenproef mag het hele jaar door worden georganiseerd. 
2. De Provinciale Jachthondenproef wordt zo mogelijk eenmaal per jaar georganiseerd onder verantwoordelijkheid 

van de Provinciale Jachthonden Commissaris. De Provinciale Jachthonden Commissaris kan de organisatie van de 
PJP delegeren aan door de Jagersvereniging erkende rechtspersonen of combinaties van erkende rechtspersonen. 

3. Het is toegestaan, dat de Provinciale Jachthondencommissarissen gezamenlijk een Provinciale Jachthondenproef 
voor hun provincies organiseren. In onderling overleg worden dan de beschikbare plaatsen over de betreffende 
provincies verdeeld. Er kan een erkende rechtspersoon uit een van de samenwerkende provincies worden belast 
met de organisatie 

4. Het maximum aantal toe te laten honden is in beginsel drieëndertig. Het vaststellen van de verhouding tussen het 
aantal deelnemende A- en B-honden is aan de organisatie. 
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5. De organiserende instantie informeert de gedelegeerde minimaal tien werkdagen voor de dag waarop de 
Provinciale Jachthondenproef wordt gehouden, over de inrichting van de verschillende proeven. 
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Artikel D.6 
1. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B-diploma van de Provinciale Jachthondenproef moet de 

hond in het lopende jaar of in het voorgaande jaar in Nederland tenminste één B-diploma op een MAP hebben 
behaald. 

2. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het A-diploma van de Provinciale Jachthondenproef moet de 
hond in het lopende jaar of in het voorgaande jaar in Nederland tenminste één A-diploma op een MAP hebben 
behaald.  

3. Bij overinschrijving tellen maximaal de twee hoogst behaalde resultaten voor een MAP uit het lopende jaar of 
voorgaande jaar en gaat de hond met een hoger puntenaantal voor de hond met een lager puntenaantal. Mochten 
de honden gelijk eindigen, dan beslist de Provinciale Jachthonden Commissaris aan de hand van verder behaalde 
resultaten.  

4. Om het aantal van maximaal drieëndertig honden te kunnen bereiken is het toegestaan om na de indeling van de 
honden met een MAP A of B diploma van het lopende of voorgaande jaar zo nodig aan te vullen met honden die 
één jaar voorafgaand aan het lopende of voorgaande jaar reeds een MAP A of B diploma hebben behaald. 

 

 
 

Te gebruiken wildsoorten 
 
 
Toevoeging lid 9 aan artikel A.3 SJP 
 

9. In het uitzonderlijke geval dat bepaalde wildsoorten aantoonbaar niet verkrijgbaar zijn, mag in overleg met de  
   gedelegeerde voor een andere wildsoort worden gekozen. Uiteraard moet alle wild aantoonbaar legaal verkregen 
   zijn. In het geval van de volgende wildsoorten, wordt bij voorkeur het daarna genoemde wild gebruikt: 

 Eend:  Nijlgans, brandgans, kolgans, meerkoet.  
 Kraai:  Roek, Kauw, houtduif, verwilderde duif.  
 Konijn: Haas, kraai, kauw, houtduif. 

 
 
Artikel A.15   Proef J: Apport van verre loper   
 
Beschrijving van de proef 
a. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd. 
b. De hond moet een ver weggesleepte nijl- brand- of kolgans apporteren. Hij dient daarbij gebruik te maken van het 

sleepspoor. 
c. Het sleepspoor begint op circa 75 meter van de voorjager bij een natuurlijk markeerpunt dat de keurmeester aan de 

voorjager bekend maakt.  
De voorjager dirigeert de hond naar het begin van het sleepspoor dat de hond dan na een enkel commando oppakt 
en uitwerkt.  Als de hond het sleepspoor heeft aangenomen, is het de voorjager verboden verdere commando’s te 
geven. 

d. Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet, dat de wind uit een richting komt variërend tussen recht van 
achter en haaks op die, waarin de hond naar het markeerpunt van de sleep moet worden gestuurd 

e. Vanaf het markeerpunt wordt een sleepspoor getrokken. Dit sleepspoor start altijd haaks op het markeerpunt. 
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad  en de geaardheid van het terrein heeft het een lengte van minimaal 
honderdvijftig meter en maximaal driehonderd meter. In het spoor moeten minimaal twee haken van ongeveer 
negentig graden zitten. Aan het einde van het sleepspoor wordt een gans neergelegd. Het einde van het sleepspoor 
is bij voorkeur gekozen bij het water afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 

f. Bij voorkeur dienen de terreinomstandigheden zodanig te zijn, dat de hond die het sleepspoor heeft aangenomen, 
snel aan het zicht van de voorjager wordt onttrokken. 

g. De sleper en zo gewenst ook keurmeesters trekken zich op een zodanige plaats terug, dat hun aanwezigheid en hun 
loopspoor zo weinig mogelijk stimulerend of belemmerend op de hond werken. 

h. De hond mag het trekken van het sleepspoor niet zien en  de voorjager mag de hem aangewezen plaats gedurende 
de gehele proef niet verlaten. 

i. De gebruikte gans is een nijlgans, brandgans of kolgans. Alle honden krijgen eenzelfde soort gans.  
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Aanvulling definities 
 
 
 

Artikel 1.22 Official  
    Een ieder die betrokken is bij de organisatie en uitvoering van een jachthondenproef, zoals helpers, proevenhoofden,    
    administratie, wedstrijdleiders, parkeerwacht,  officieel  geweer, keurmeesters, etc. 
 

Aanvulling hoofdstuk VII: Gedelegeerde, keurmeesters en officiële geweren 
 
 

Artikel VII.6   Uitslag keurmeesterexamen  
1. Op de eerste vergadering van de CJP, volgend op de datum waarop het laatste deel van het examen is afgelegd, 

wordt door de CJP over de voordracht voor benoeming tot keurmeester beslist. 
2. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters en gedelegeerden wordt geconcludeerd, dat hij 

"ongeschikt" is, wordt de kandidaat afgewezen. Van een dergelijke beslissing wordt hem door de secretaris van de 
CJP schriftelijk mededeling gedaan. 

3. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters en gedelegeerden wordt geconcludeerd, dat hij "nog niet 
geschikt" is, wordt de kandidaat gehandhaafd op de lijst van aspirant-keurmeesters en wordt hem een herexamen 
aangeboden. Van een dergelijke beslissing wordt hem door de secretaris van de CJP schriftelijk mededeling gedaan.  

4. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters en gedelegeerden wordt geconcludeerd, dat hij 
"geschikt" is, stelt de CJP aan de CJ voor, de kandidaat voor te dragen voor benoeming tot keurmeester voor de 
jachthondenproeven. 

5. Zodra de aspirant-keurmeester door de RvB en het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging tot keurmeester is 
benoemd, stelt de CJ de betrokkene schriftelijk op de hoogte van zijn benoeming en wordt hij toegevoegd aan de 
lijst van keurmeesters. 

6. De benoeming  conform  voorgaand lid is in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Gedurende die periode 
worden de prestaties gemonitord door de gedelegeerden en worden aandachtspunten vastgelegd en besproken 
met de voorlopig benoemde keurmeester. 

7. Aan het einde van het  derde jaar, stelt de CJP aan de CJ voor, de kandidaat wel of niet definitief voor te dragen 
voor benoeming tot keurmeester voor de jachthondenproeven. 

8. Bij een besluit tot weigering van het doen van een voordracht of van een benoeming tot keurmeester op grond van 
het zevende lid, wordt de reden hiervan  aan betrokkene medegedeeld. 


