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In de wereld van het veldwerk van de Spaniels zijn er verschillende belangen. Als primair 

belang is dat het bevorderen en in stand houden van de ras specifieke jachteigenschappen 

van de werkende spaniel. Om dit belang zo goed mogelijk te kunnen dienen zijn er nog 

andere belangen van toepassing. Velden om wedstrijden te verkrijgen en behouden, is daar 

één van. Keurmeesters die hun kennis en ervaring ten gunste van de spanielrassen stellen is 

een ander belang. Dat deze keurmeesters zelf nog veldwedstrijden lopen, is weer belangrijk 

om zo dicht mogelijk bij het veldwedstrijd gebeuren te kunnen blijven staan. 

Om al deze belangen in de juiste volgorde en met de juiste prioriteit te kunnen dienen, zal er 

een middel toegepast dienen te worden dat deze belangen dient. 

Benodigdheden voor de veldwedstrijden: 

1. VWOV 

2. Wedstrijdvelden die voldoen aan de criteria qua dekking en wildaanbod 

3. Keurmeesters  

4. Deelnemers/inschrijvers 

Jachtcommissie SUN neemt namens de vertegenwoordigende rasverenigingen de 

organisatie voor haar rekening de volgende activiteiten: 

1. Jachtinstructiedag (rasverenigingen)    

2. Certificaatdagen (Orweja) 

3. Spaniel Working Testen (Orweja en rasverenigingen) 

4. Jeugdveldwedstrijden (Orweja) 

5. Nationale Kampioenschapsveldwedstrijden (Orweja) (CAC) 

6. Internationale Kampioenschapsveldwedstrijden (FCI/Orweja) (CACIT) 
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1. Jachtinstructiedag 

De Jachtinstructiedag is een middel om (potentiële) spaniel bezitters onder andere te 

informeren over het ras, de werkeigenschappen van de spaniel en hoe een spaniel te 

trainen. Tevens een uitleg wat er verwacht kan worden van hond en voorjager op een 

certificaatdag. 

2. Certificaatdagen 

De certificaatdagen zijn proeven waarbij naast dressuur en apporteren, ook het jagen in 

lichte en zware dekking beoordeeld wordt. Alle essentiële zaken van een jagende spaniel 

komen hier aan bod. Op deze dagen kan een Africhtcertificaat of een 

Jachtgeschiktheidcertificaat behaald worden. De mogelijkheid bestaat ook dat de 

deelnemende hond geen certificaat behaald.  

Deze proeven worden door minimaal één officiële veldwedstrijdkeurmeester gekeurd.  

3. Spaniel Working Test (SWT) 

Met ingang van 1 juli 2018 is het reglement voor de ORWEJA Spaniel Working Test (SWT) van 

kracht. De SWT  is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende 

drijvende hondenrassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en uitsluitend 

gebruik gemaakt wordt van dummy’s. Deze working testen hebben in eerste instantie tot 

doel: 

• Het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde drijvende werk (jagen), 

apporteren en omschakelen van jagen naar apporteren en vice versa van de 

deelnemende honden; 

• Het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende 

honden; 

• Ter voorbereiding t.b.v. deelname “voor de voet” veldwedstrijden 

 

4. &   5.  Jeugd- en Nationale- veldwedstrijden (CAC) 

Deze wedstrijdvormen zijn in het Algemeen Veldwedstrijd Regelement (AVR) en  

Supplement voor Spaniels van Orweja beschreven. 

6. Internationale veldwedstrijden (CACIT) 

Deze wedstrijdvorm is in het FCI-regelement en deels in het AVR omschreven. 

Inschrijving en deelname: 

In het AVR wordt de deelname bepaald door de volgorde van binnenkomst van de 

inschrijfformulieren. Hierbij is dus geen enkele vorm van een voorrangsregel aanwezig en 

mogelijk 
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Loting systeem op basis van kwaliteit: 

Om de kwaliteitsinstroom te bevorderen en daarmee de kwalitatief goed werkende Spaniels 

op de wedstrijden te krijgen en te behouden, heeft JC SUN een systeem 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 voormalige 40-60 regel waren dit de 40% criteria).  

Voor wat betreft CACIT wedstrijden zal JC 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 tweede 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). 

4. Resultaten behaald uiterlijk op de dag vóór de sluitingsdatum van een veldwedstrijd, 

tellen voor dit reglement mee met ingang van die veldwedstrijd. 

5. Alleen resultaten behaald op Nederlandse certificaatdagen en veldwedstrijden tellen mee 
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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 

Uitmuntend  
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De houdbaarheid van de “Resultaten die voorkeur kunnen bewerkstelligen” zal beperkt 

dienen te zijn. Men kan dus niet onbeperkt beroep doen op behaalde resultaten.  

De volgende regels worden hierbij gehanteerd: 

● Resultaten behaald in het voorgaande najaarsseizoen (AVR art. 1.23/1.24)  zijn alleen op 

de eerste twee Nationale Kampioenschaps Veldwedstrijden van het volgende 

najaarsseizoen van toepassing. Dit geldt niet voor Jeugdveldwedstrijden, hierbij is een 

“Uitmuntend” kwalificatie slechts in het huidige seizoen geldig. 

 

● Indien gebruikt wordt gemaakt van een “Uitmuntend” kwalificatie van een JW om op een 

Nationale Kampioenschaps Veldwedstrijd een voorrangspositie te claimen vervalt het 

recht op voorrang bij Jeugd wedstrijden.  De inschrijver dient bij inschrijving in MyOrweja 

(in opmerkingen veld) te vermelden dat de voorrangspositie geclaimd wordt  

 

● Resultaten behaald in het lopende najaarsseizoen blijven bij de vier eerstvolgende 

veldwedstrijden op de wedstrijdkalender van dat seizoen van toepassing. 

 

● Resultaten behaald uiterlijk op de dag vóór de sluitingsdatum van een veldwedstrijd, 

tellen voor dit reglement mee met ingang van die veldwedstrijd. 

 

● Alleen resultaten behaald op Nederlandse certificaatdagen en veldwedstrijden tellen mee 
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