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Koppel- of Team Apporteer Proef (KAP/TAP) 
 

Opzet en doel 
 

Artikel E.1 

1. Een koppel apporteerproef (KAP) wordt uitgevoerd door twee honden (één per voorjager), waarbij de 

organisatie vooraf bepaalt of dit bijvoorbeeld honden moeten zijn van A en/of B niveau en of deze van 

verschillende rasgroepen mogen of moeten zijn. 

2. Een team apporteerproef (TAP) wordt uitgevoerd door drie honden (één per voorjager), waarbij de organisatie 

vooraf bepaalt of dit honden moeten zijn van A en/of B niveau en of deze van verschillende rasgroepen mogen 

of moeten zijn. 

3. Een KAP/TAP bestaat uit vijf meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau en/of op A-

niveau, waarbij voornamelijk met diverse vormen van dummies wordt gewerkt. Het is toegestaan om bij twee 

proeven wild te gebruiken. 

4. Het doel van de KAP/TAP is het beoordelen van het werk na het schot van de deelnemende honden in een 

wedstrijdvorm waarbij wordt gewerkt onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Hierbij vormen de 

elementen gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken en steadiness een zwaarwegende 

factor in de beoordeling. Daarnaast worden in wedstrijdverband de prestaties van de 

deelnemende/teams/koppels met elkaar vergeleken.  

 

Organisatie 
 

Artikel E.2 

1. Een KAP/TAP mag gedurende het hele jaar worden georganiseerd. 

2. Een KAP/TAP mag worden georganiseerd door een door de Jagersvereniging erkende rechtspersoon 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 koppels/teams moet in overeenstemming zijn met de mogelijkheden van het 

terrein, het aantal keurmeesters en de mogelijkheden van de organisatie. Dit moet bij aanvraag van de 

vergunning worden onderbouwd en zal door de toegewezen gedelegeerde in overleg met de organiserende 

instantie uiteindelijk worden vastgesteld.  

4. De organiserende instantie informeert de gedelegeerde minimaal tien werkdagen voor de dag waarop de 

KAP/TAP 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 KAP/TAP wordt gehouden, door de organiserende instantie geïnformeerd 

over de inrichting van de door hen te keuren proef/proeven.  

6. Het inschrijfgeld per voorjager bedraagt een door de CJP vastgesteld bedrag. 
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Het uitzetten van de proeven 

 
Artikel E.3 

1. De proeven worden door de organiserende instantie in overleg met de gedelegeerde uitgezet. 

2. De gedelegeerde kan op de dag van uitvoering, proeven doen aanpassen indien blijkt dat niet is voldaan aan de 

gemaakte afspraken en/of door veranderde lokale omstandigheden op de dag van de KAP/TAP. 

3. Bij het uitzetten van de proeven dienen organiserende instanties er rekening mee te houden, dat op geen 

enkele wijze mag worden aangegeven hoe een proef door de voorjager met zijn hond moet worden uitgevoerd.  

4. Als de organisatie wil, dat er bijvoorbeeld wordt gedirigeerd of een sleep wordt uitgewerkt, dan dient de proef 

zodanig te worden ingericht, dat de hond zonder het gevraagde het apport niet kan vinden. Als de organisatie 

wil dat het apport in een bepaalde volgorde wordt binnengebracht, dan moet de volgorde voortvloeien uit de 

inrichting van de proef. De organisatie geeft in dit verband steeds aan of het een dood dan wel ziek geschoten 

apport betreft. 

 

Artikel E.4  Te gebruiken diersoorten 

In twee proeven is het toegestaan gebruik te maken van wild: 

1. De bejaagbare wildsoorten: haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif, mits ze legaal zijn verkregen. 

2. Overige diersoorten die legaal verkregen zijn en gebruikt mogen worden. De CJP gaat in dat geval op voorhand 

akkoord met zwarte kraai, kauw, (kleine) ganzen en meerkoet. Het gebruik van de vos, de muskusrat, beverrat 

en overige ratten is niet toegestaan. 

3. Voor andere diersoorten dan in lid 1 en 2 genoemd, dient de organiserende instantie tenminste 10 werkdagen 

voor de dag waarop de KAP/TAP wordt gehouden, met de gedelegeerde te overleggen. 

 

Toelatingseisen 

 
Artikel E.5 

1. Onverkort het gestelde in de hierna volgende leden van dit artikel worden op een KAP/TAP honden toegelaten 

die voldoen aan het gestelde in artikel V.3 van dit reglement. 

2. Honden die niet zijn opgenomen in een door de F.C.I. erkend hondenstamboek maar waarvoor de inschrijving 

volgens het eerste lid is opengesteld, mogen uitsluitend worden toegelaten op een KAP/TAP, georganiseerd 

door de Jagersvereniging erkende rechtspersonen of combinaties van erkende rechtspersonen. 

3. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels, die volledig in het scrotum zijn ingedaald, mogen 

worden geweigerd op een KAP/TAP, georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen. 

 

Artikel E.6 

1. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven, moet de hond voorafgaande aan de KAP/TAP, tenminste 

eenmaal op een Standaard Jachthondenproef voor alle C en B proeven een voldoende hebben behaald. 

2. Om toegelaten te kunnen worden tot het A-onderdeel van één van de proeven, moet de hond voorafgaande 

aan de KAP/TAP, tenminste een A-diploma op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. 

3. Een hond met een A diploma wordt niet toegelaten op een KAP/TAP waarbij enkel koppels of teams op B niveau 

worden uitgenodigd om in te schrijven. 
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Keurmeesters 
 
Artikel E.7 

1. Op een KAP/TAP fungeren minimaal drie keurmeesters waarbij drie proeven ’s morgens en twee proeven ’s 

middags moeten worden ingepland. Indien door onvoorziene omstandigheden een keurmeester uitvalt, mag de 

gedelegeerde tevens als keurmeester optreden.  

2. Een proef waarin een sleep is verwerkt, wordt bij voorkeur in de middag gepland, zodat deze zo nodig door 

twee keurmeesters kan worden beoordeeld. In geval er meer proeven met een sleep zijn, wordt deze proef 

beoordeeld door één keurmeester. De proef dient dan wel zodanig te zijn ingericht dat dit ook mogelijk is. 

 

Inrichting en beoordeling van de proeven  
 

Artikel E.8   Inrichting van de proeven 

1. Elke proef bestaat uit twee apporten bij KAP en drie apporten bij de TAP. De moeilijkheidsgraad van de 

afzonderlijke opdrachten en apporten mag die van de gestandaardiseerde proeven A t/m H van de SJP in 

geringe mate te boven gaan. 

2. De proeven dienen zodanig te worden ingericht, dat  

a. tenminste één van de proeven een waterelement bevat; 

b. tenminste bij één van deze proeven een schot wordt gelost;  

c. tenminste bij één van de proeven de steadiness beoordeeld kan worden  

d. De B proeven moeten binnen 5 minuten en de A proeven binnen 8 minuten kunnen worden uitgevoerd.  

3. Elke hond dient ingezet te worden op één van de apporten. Als één hond meerdere apporten ophaalt of van 

apport wisselt, leidt dat tot 30 punten aftrek. 

4. Indien een hek, raster of springbak wordt gebruikt, dan mag de hoogte daarvan niet meer dan 50 cm bedragen. 

Bij een springbak dient deze aan één zijde een opening te hebben. De vereiste opening is niet van toepassing bij 

een bestaand hekwerk van gaas in een weiland. 

 

Artikel E.9   Inrichting van de A onderdelen van de proeven 

1. Bij de proefonderdelen op A-niveau mag een sleep worden getrokken met behulp van een sleep-eend, sleep-

gans, konijn of haas. Aan het einde van de sleep ligt dan ook een stuk wild van dezelfde soort. 

2. Het apport aan het einde van de sleep mag dus geen dummy zijn. 

 

Artikel E.10   Te gebruiken dummies 

1. De volgende dummies/apporteermiddelen mogen worden gebruikt: 

a. Canvas dummy 500 gram of 1.000 gram 

b. Kunststofdummies in de vorm van eend, fazant, patrijs etc. 

c. Konijnendummies met vacht, 500 of 1.000 gram  

d. Haasdummy met vacht, maximaal 3.000 gram Canvasdummy driedelig, maximaal 3.000 gram. 

2. Andere dummies kunnen na overleg met de gedelegeerde worden toegestaan. 
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Artikel E.11   Beoordeling 

 

Algemeen 

 De keurmeester geeft de teamcaptain de opdracht om per hond één apport binnen de vastgestelde tijd te laten 

apporteren.  

 Bij cumulatie van fouten van de deelnemende honden en bij gebrek aan gerichte werkwil kan de proef voortijdig 

worden beëindigd.  

 De voorjager kiest voor de wijze waarop de proef wordt uitgevoerd. De hond moet gedurende de gehele proef 

los worden voorgejaagd.  

 De keurmeester beoordeelt vervolgens hetgeen wordt getoond en hoe daarbij wordt gedirigeerd, gemarkeerd, 

“verloren gezocht” of gebruik wordt gemaakt van een sleepspoor. 

 De wijze van keuren is praktijkgericht. Het apport vinden en binnenbrengen zonder onnodige verstoring van het 

veld is de belangrijkste eigenschap die van voorjager en hond wordt verlangd. Het apport moet correct worden 

geapporteerd. Correct staande afgeven, leidt niet tot puntenaftrek. 

 De voorjager jaagt de hond in alle rust voor en dient bij de uitvoering de weidelijkheidsnormen te respecteren. 

 De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met een cijfer van 0 t/m 100. Om een voldoende te krijgen 

moet tenminste 55 punten zijn behaald. 

 

Fouten die in ieder geval leiden tot puntenaftrek 

 Houdbaar inspringen 

 Onrust op post 

 Apporten ruilen 

 Luidruchtige commando’s. 

 Bij herhaling commando’s niet opvolgen 

 Onweidelijke omgang met het apport door de voorjager.  

 

Fouten die leiden tot een onvoldoende 

 Uit de hand raken. 

 Herhaaldelijk piepen, janken of blaffen. 

 Apporten niet vinden en/of binnenbrengen. 

 Onhoudbaar inspringen 

 Extreem slordig apport. 

 Plassen en rollen over het apport wordt met een onvoldoende beoordeeld tenzij het apport is beschadigd dan is 

dit een diskwalificatie. 

 

Fouten die leiden tot diskwalificatie 

• Schotschuwheid. 

• Beschadigen, aansnijden, begraven of verstoppen van apporten. 
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Voldoende 

De proef is voldoende afgelegd, als de honden binnen de vastgestelde tijd, zonder veel onnodige verstoring van het 

veld, de apporten hebben binnengebracht en geen fouten hebben gemaakt die leiden tot een onvoldoende of 

diskwalificatie. 

 

Volmaakt 

De proef is volmaakt afgelegd door de honden die vlot, correct, zonder omhaal en zonder de hiervoor genoemde 

fouten zijn opdracht uitvoert, met zoeklust, initiatief en effectiviteit werkt en de apporten binnen de vastgestelde tijd 

volgens het “model apport” afgeven. Het correct staande afgeven van het wild leidt niet tot puntenaftrek.  

 

Artikel E.12   Bijzondere bepalingen 

1. Indien redenen aanwezig zijn, is een keurmeester bevoegd om in een individueel geval de tijd te verlengen. In 

overleg met de gedelegeerde kan de keurmeester ook de tijd in het algemeen verlengen. 

2. Een keurmeester is bevoegd om een proef te laten beëindigen wanneer er naar zijn oordeel geen uitzicht op is, 

dat de proef door het team voldoende wordt afgelegd. 

3. De proeven moeten worden afgelegd met de door de organisatie beschikbaar gestelde dummies of wild. Als een 

hond met een ander apport terugkeert, wordt dat niet aangemerkt als het beoogde apport. 

4. Als een hond een verloren apport te land uitvoert, zal het zonder apport uit de dekking terugkeren uiteraard 

negatief worden beoordeeld. De hond die éénmaal zonder apport uit de dekking terugkeert, mag maximaal nog 

tweemaal op dat apport worden ingezet. 

5. Als een hond een apport over of uit water uitvoert, zal het zonder apport bij de voorjager terugkeren uiteraard 

negatief worden beoordeeld. De hond mag maximaal nog éénmaal op dat apport worden ingezet. 

6. Voor waterwerk geldt, dat de voorjager voor een voldoende, de hond maximaal driemaal de opdracht mag 

geven om te water te gaan. 

7. Alhoewel bij de beoordeling van de proeven praktijkgericht wordt gekeurd en een volmaakte afwerking niet 

wordt vereist, leidt extreem slordig apport tot een onvoldoende. 

8. Als het gaat om fouten die tot puntenaftrek leiden, kan cumulatie van dergelijke fouten tot een onvoldoende 

leiden.  

9. Bij verdenking van hardheid in de bek, moet de keurmeester het apport onderzoeken op beschadigingen. 

10. Een gedelegeerde is bevoegd om honden die een ernstig agressief gedrag vertonen te diskwalificeren. 

11. Een hond die gediskwalificeerd is, mag daarna geen enkele proef meer afleggen. 

12. Een gedelegeerde is bevoegd om van de bepalingen in deze bijlage af te wijken, indien en voor zover de 

omstandigheden zodanig zijn, dat aan de essentie van een proef anders geen recht kan worden gedaan. 
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Diploma’s  
 

Artikel E.13 

De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met punten van 0 tot en met 100. Het koppel of team dat tenminste 55 

punten krijgt, heeft de proef voldoende afgelegd. Om een voldoende te behalen moeten de honden al de apporten 

binnen de vastgestelde tijd hebben geapporteerd. Het enkele feit dat al de apporten zijn binnengebracht, betekent nog 

niet, dat een voldoende wordt verkregen. Een proef die onvoldoende (minder dan 55 punten) is afgelegd, wordt 

gewaardeerd met een cijfer tussen 0 en 54.  

 

Artikel E.14 

Om een diploma te behalen, moeten de koppels of teams voor alle proeven tenminste 55 punten hebben gekregen. 

 

Artikel E.15 

Een koppel of team waarvan een hond gediskwalificeerd is, komt in geen geval voor een diploma in aanmerking. 

 

Artikel E.16 

Diploma’s worden door de CJP ter beschikking gesteld en dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de gedelegeerde te 

zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de KAP/TAP door de organisatie aan de deelnemers van het team te 

worden uitgereikt. 

 

Artikel E.17 

Deelnemers zonder diploma dienen na afloop van de proeven, bijvoorbeeld door de recapitulatiestaat op te hangen, 

door de organisatie over hun puntenwaarderingen geïnformeerd te worden. Deze zijn ook terug te vinden in MyOrweja 

onder resultaten KAP/TAP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


