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Aan:  de leden van de Commissie Jachthonden 
 de leden van het Field Trial Comité 
 de leden van de Commissie Jachthonden Proeven 
 de leden van de Jachthonden Wedstrijd Raad 
 de leden van de Raad van Jachthonden Commissarissen 
 de keurmeesters voor de veldwedstrijden 
 de keurmeesters voor de jachthondenproeven 
 
datum:  27-07-2022 
 
betreft:  FTC bulletin 2022-01 (Lotingsregeling Spaniels) 
 
 

 

Lotingsregeling Spaniels 

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

de wedstrijden te krijgen en te behouden, is er een lotingssysteem 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. 

 

Het lotingsreglement is met betrekking tot de regels die de houdbaarheid van de “Resultaten die 

voorkeur kunnen bewerkstelligen” op een aantal punten aangepast. Dit naar aanleiding van 

eigen ervaringen van de organiserende rasverenigingen en ontvangen feedback van deelnemers 

en inschrijvers. 

 

Het volledige (gewijzigde) Lotingsreglement Spaniels staat gepubliceerd op de website van 

Orweja: 

 
https://orweja.nl/wp-content/uploads/2022/07/LOTINGSREGLEMENT-SPANIELS-versie-mei-2022-1.pdf  
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De wijziging in het Lotingsreglement betreft:  

 

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 

 

 

03 mei 2022 

 
 
 
 
De inhoud van dit bulletin is behandeld in de CJ-vergadering van 13-07-2022 en 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. 
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