
 
 

JACHTPROEVEN  REGLEMENT NFRV 

 

 

VOORWOORD 

 
De Ned. Flatcoated Retriever Vereniging [de NFRV] is een door de Raad van beheer en FCI 

erkende rasvereniging met alle rechten en plichten die daarbij horen. Het is een jonge kleine 

vereniging met enthousiaste mensen. 

De NFRV kan: clubdiploma dagen, Teamwedstrijden, Workingtests, KNJV proevendagen, 

Meervoudige Apporteerproeven [ MAP’s], OrwejaWorkingTest, en een Veldwedstrijd 

organiseren.  

De laatste vallen uiteraard onder het ORWEJA reglement. 

Deze wedstrijden worden voor de leden van de NFRV georganiseerd en staan tevens open voor 

leden van andere Retriever rassen. 

Leden van Retriever verenigingen gaan voor op niet leden. 
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HOOFDSTUK 1 

 
ALGEMEEN: 

Op een door de NFRV georganiseerde evenement worden kunstmatige, op de jachtpraktijk 

gebaseerde proeven georganiseert. 

Dit heeft ten doel de bruikbaarheid van een Retriever voor het werk na 

het schot te testen. 

Ons doel is het bevorderen en stimuleren van de werkeigenschappen van de Flatcoated  

Retriever, zonder daarbij de karaktereigenschappen uit het oog te verliezen. 

 

 



*Art 1. 

Dit reglement geldt voor de evenementen die georganiseerd worden door de Ned. Flatcoated 

Retriever Vereniging. *NFRV * en waarvoor geen algemeen geldende regels zijn.  

Voor de wedstrijden die vallen onder het ORWEJA [Organisatie Wedstrijdwezen 

van Jachthonden] reglement – de jachthonden proeven en de Meervoudige Apporteer Proeven 

[de MAP’s] -, dan gaan deze regels voor. 

 

*Art. 2a 

  

Evenementen kunnen door de NFRV opengesteld worden voor deelname door andere Retriever 

rassen, mits de eigenaar lid is van de rasvereniging van de in te schrijven rashond. Leden van een 

rasvereniging hebben bij inschrijving voorrang op niet leden. 

 

*Art. 3 

De NFRV is bevoegd het totaal aantal deelnemers, of het aantal deelnemers per klasse, te 

limiteren. Het maximum aantal deelnemers zal dan, per evenement bij de aankondiging 

bekend worden gemaakt. De inschrijving sluit op de sluitingsdatum, dan wel in geval van 

limitering, op het moment dat het maximum aantal inschrijvingen bereikt is. 

 

*Art. 4 

Stamboomloze honden zijn van deelname uitgesloten, tevens mogen loopse teven niet 

meedoen. Honden moeten op de dag van de wedstrijd minstens 9 maanden oud zijn. Honden 

die 9 maanden oud zijn maar nog geen 12 maanden, mogen alleen in de C klasse meedoen. 

Honden moeten minimaal 18 maanden oud zijn om in alle klassen mee te mogen doen. 

Teven die zichtbaar drachtig zijn kunnen worden geweigerd. De wedstrijdleiding heeft het 

recht deelnemers die zich in hun ogen misdragen uit te sluiten van verdere deelname. 

Agressieve honden kunnen ook gediskwalificeerd worden door de wedstrijdleiding. 

* 

Art.5 

De proeven worden gehouden met standaard groene of oranje canvas dummy’s [1 ponds, 

compleet met koordje en dwarshoutje]. De organisatie van de NFRV mag, na overleg met de 

afgevaardigde voor bepaalde apporten standaard dummy’s en/of afwijkende dummy’s van de 

NFRVgebruiken. Deze dummy’s blijven eigendom van de NFRV 

* 

Art. 6 

Bij de B/A klasse van de workingtest kan gebruik worden gemaakt van een dummy-launcher 

waarvan de dummy’s, plastic of canvas geapporteerd moeten worden. 

Voor het afgeven van een schot in de C-,B- of A klasse kan er gebruik worden gemaakt van 

oa een jachtgeweer, alarm pistool of een dummy-launcher. 

* 

*Art 7. 

Tijdens de certificaat dagen worden de proeven I en J met koud wild afgelegd. Indien hier 

geen toestemming voor is in het kader van de Flora- en Fauna wet, wordt gebruik gemaakt 

van gesprayde dummy’s. Er zal nooit met levend wild worden gewerkt. 

* 

Art 8. 

Tijdens de workingtesten zijn sleepsporen met dummy’s toegestaan. Sleept men met wild dan 

dient er ook aan het einde een stuk wild te liggen, indien er gesleept is met een dummy, dan 

ligt er ook een dummy aan het einde. 

* 

Art 9. 

Een hond die schotschuw blijkt te zijn, dummy’s vernielt, wild aanvreet, dummy’s en/of wild 



begraaft en/of verstopt, zal worden gediskwalificeerd. 

 

*Art 10. 

Op de terreinen waar door de NFRV een wedstrijd wordt georganiseerd dienen de deelnemende 

honden aangelijnd te zijn, behalve wanneer ze een proef afleggen. Bij overtreding kan de 

deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname. Tevens dienen aanwijzingen van de 

wedstrijdleiding te worden opgevolgd. 

 

*Art 11. 

Diegene[n] die de proeven van een workingtest heeft bedacht of uitgezet, mag op die 

wedstrijd geen hond voorjagen. 

 

*Art. 12. 

Als keurmeester op de evenementen worden erkende keurmeesters van de Retriever 

rasverenigingen uitgenodigd of erkende ORWEJA keurmeesters. Deze keurmeesters mogen 

tijdens deze wedstrijd zelf geen hond voorbrengen. Als iemand anders hun hond voorbrengt, 

dan mogen zij niet zelf die combinatie keuren, maar moeten ze vervangen worden op dat 

onderdeel door een collega keurmeester. 

 

*Art. 13. 

Als er sprake is van een ex aequo einduitslag, dan worden de honden gerangschikt naar 

leeftijd. D.w.z. de jongste hond krijgt de hogere plaatsing en de oudere de lagere. 

 

Hoofdstuk 2 

 
REGLEMENT CERTIFICAATDAGEN 

Algemeen; 

Een zogenaamd clubdiploma dag [certificaat dag] omvat jachthondenproeven van 

kunstmatige aard, waarbij van de jachtpraktijk wordt uitgegaan en waardoor zoveel mogelijk 

de jachteigenschappen en de mate van dressuur, d.w.z. de bruikbaarheid voor het werk na het 

schot, beoordeeld kunnen worden. 

 

Art 2. 1. 

Organisatie en verloop van de proeven op certificaatdagen; 

Om de proeven sneller en aantrekkelijker te maken, kan de JPC besluiten, 2 of meer proeven 

voor het C certificaat te combineren. 

Bij de C en B proeven is het toegestaan dat keurmeesters een deel van de honden beoordelen. 

De 2 A proeven moeten echter worden beoordeeld door 3 keurmeesters. 

Men hoeft zich niet te houden aan de alfabetische volgorde, waarin deze in het reglement 

voorkomen. 

 

*Art.2. 2 

De proeven en hun beoordeling 

De proeven worden uitgezet en beoordeeld conform het ORWEJA reglement 

jachthondenproeven, hoofdstuk VII, met dien verstande dat: 

- de proeven voor het C en B certificaat worden afgelegd met standaard dummy’s 

- de proeven voor het A certificaat worden afgelegd met wild, tenzij de organisatie 

genoodzaakt is dummy’s te gebruiken. 

- Bij de proeven E en G wordt een schot gelost met een geweer of dummy-launcher. 

Art.2. 3 

De certificaten 



Een proef wordt gewaardeerd met punten, die loopt van 6 tot en met 10 

- 6 is voldoende 

- 7 is ruim voldoende 

- 8 is goed 

- 9 is zeer goed 

- 10 is volmaakt 

 

Een proef die onvoldoende wordt afgelegd, wordt gewaardeerd met een 0. 

Om te slagen voor het C diploma moeten alle proeven a tot en met e met tenminste een 6 zijn 

beoordeeld. 

Voor het B diploma moeten alle onderdelen A tot en met H voldoende zijn [minstens een 6] 

Wil men in aanmerking komen om proef I af te leggen moet men tenminste een 6 hebben voor 

de proeven A tot en met H en voor de apporteerproeven D tot en met H tenminste een 7 

gemiddeld hebben behaald en de hond moet tenminste 18 maanden oud zijn. Om proef J te 

mogen afleggen moet de hond voor proef I tenminste een 6 hebben behaald. Wanneer de hond 

voor die proef ook tenminste een 6 heeft, dan is hij geslaagd voor het A diploma. 

Indien de proeven I en J zijn afgelegd met dummies, dan wordt dit vermeld op het certificaat. 

De certificaten worden volledig ingevuld en door de wedstrijdleiding ondertekend en na 

afloop van de proeven uitgereikt. Certificaten worden niet nagezonden. 

 

*Art.2. 4 

Prijzen 

Voor de hoogste 3 geplaatste honden per categorie –A-B-C stelt de NFRV prijzen ter 

beschikking. Voorjagers geven met de inschrijving via www.nfrv.nl van de proeven dag aan bij 

het in welke categorie zij hun hond willen voorjagen A-B-C. De mensen die zich 

hebben opgegeven voor de B, kunnen nooit een prijs winnen in de C categorie en de mensen 

die zich hebben opgegeven voor de A, kunnen nooit een prijs winnen in de B categorie. 

 

Hoofdstuk 3 

 

Workingtesten 
art.3 .1 

ALGEMEEN 

Een Workingtest omvat een aantal proeven van kunstmatige aard, bij voorkeur vijf, waarbij 

zoveel mogelijk wordt uitgegaan van situaties, zoals die in de jachtpraktijk of veldwedstrijden 

kunnen voorkomen. 

 

*art.3 .2 

HET DOEL 

Voorjagers in wedstrijd verband meer ervaring te laten opdoen in het voorjagen van hun hond 

in nagebootste jachtsituaties. 

 

*art.3 .3 

DE PROEVEN 

Een proef kan uit meerdere onderdelen bestaan. De proeven zullen op de dag zelf, kort voor 

de aanvang van de proeven, aan de voorjagers bekend worden gemaakt. Ook kan het 

voorkomen dat de proef ter plaatse door de keurmeester bekend wordt gemaakt. De 

keurmeesters die de proeven zullen keuren, zullen enige dagen voor de Workingtest inzage in 

de door hen te keuren proef/proeven krijgen. 

 

 



*art. 3.4 

BEOORDELING VAN DE PROEVEN DOOR DE KEURMEESTERS 

De proeven zijn zoveel mogelijk nagebootste jachtsituaties. De voorjager heeft, tenzij de 

proefopzet dit niet toelaat, de vrijheid zijn hond zo in te zetten en te ondersteunen net zoals hij 

dit op jacht of op een veldwedstrijd zou doen. 

Aandachtspunten zijn; 

- gedrag op post 

- wijze van werken van de hond 

- wijze van voorjagen 

- correctheid van het apporteren 

Uiteraard zal de combinatie voorjager/hond, die de proef met de minste hulp 

(ondersteuning/aanmoediging) uitvoert, de hoogste punten verdienen, maar op kleine 

spontane aanmoedigingen en beloningen zal niet overdreven worden gelet. 

De hoeveelheid (zowel veelvuldigheid als luidheid) geluid (zowel stem als fluit) die de 

voorjager heeft menen te moeten gebruiken om zijn hond aanwijzingen te geven, zal voor de 

keurmeester(s) bij de beoordeling van een proef meespelen. 

Het heeft geen invloed op de beoordeling of de hond zittend of staand afgeeft. 

 

*art. 3 .5 

DE INDELING VAN DE PROEVEN 

Elk onderdeel moet evenredig veel aandacht krijgen. Deze onderdelen zijn: 

- Appèl 

- Steadiness 

- Markeren en onthouden 

- Verloren apport 

- Waterwerk 

- Sleepsporen 

- Dirigeren ( voor B2 en A klasse) 

Diverse onderdelen kunnen in één proef verwerkt worden. 

Per klasse is de maximum som van de proeven 100 punten, welke evenredig verdeeld zijn 

over het aantal proeven. 

 

*art. 3 .6 

DE DUMMY’S (zie ook hoofdstuk 3: art. 5 t/m 12) 

Er wordt, tenzij anders aangegeven, gewerkt met standaard één ponds dummies (groen of 

oranje). 

De organisatie van een evenement mag, na overleg met de afgevaardigde en/of de JPC, 

afwijkende dummies (zowel qua vorm, als materiaal als gewicht) gebruiken die wel of niet 

bekleed zijn met vellen, veren of vlerken van volgens de Jachtwet bejaagbaar kleinwild, 

waterwild en overig wild. 

Bij de B en A klasse kan er gebruik worden gemaakt van de dummy-launcher, waarvan de 

dummy’s (plastic of canvas) geapporteerd moeten worden. 

Sleepsporen met koud wild en/of dummies zijn toegestaan (zie art. 3.10). 

 

art. 3.7 

Tijdens Workingtesten kan er gebruik worden gemaakt van jachtgeweer, alarmpistool en 

dummy-launcher. 

 

art. 3.8 

DE VERDELING VAN DE KLASSEN 

 

Er zijn vier klassen. 



De C klasse, de B1 klasse, de B2 klasse en de A klasse. 

Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens 

clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door Nederlandse 

retrieverrasverenigingenen of resultaten binnen ORWEJA verband behaald op KNJV 

Jachthondenproeven, meervoudige apporteerproeven en veldwedstrijden. 

De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na 

de wedstrijd blijkt dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie en/of 

verwijdering uit de uitslag. 

De klasse indeling is als volgt: 

C-KLASSE 

- voor honden met één of meerdere C diploma’s; 

- voor honden met één of meerdere B diploma’s die de leeftijd van 18 maanden nog niet 

hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B klasse. 

VERDELING DER B-KLASSE 

B1 KLASSE 

- voor honden met één of meerdere B diploma’s die voor het eerst in de B klasse inschrijven; 

- voor honden met één of meerdere B diploma’s, die op grond van eerdere wedstrijdresultaten 

niet voldoen aan de eisen gesteld voor de B2 klasse. 

B2 KLASSE 

- voor honden die eerder in de B2 klasse inschreven; 

- voor honden met één of meerdere B diploma’s die op eerdere Workingtesten in de B1 klasse 

tweemaal eindigden bij de eerste vijf; 

- voor honden met één of meerdere B diploma’s die op meervoudige apporteerproeven op B 

niveau tweemaal eindigden bij de eerste vijf; 

- voor honden die op een CAC veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging 

zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G, of CQN maar daarbij niet werden geplaatst 

bij de eerste drie. 

- voor honden ouder dan 24 maanden die eerder bij Diplomadagen en KNJV 

jachthondenproeven zijn opgegaan voor het A diploma maar dit niet behaald hebben; 

- voor honden met één of meerdere A diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet 

bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse. 

A KLASSE 

- voor honden met één of meerdere A diploma’s; 

- voor honden die op een CAC veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging 

bij de eerste drie zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of driemaal een kwalificatie 

G of éénmaal een kwalificatie U behaald hebben. 

art. 3.9 

EISEN PER KLASSE 

Een aantal eisen die specifiek worden genoemd in de C klasse gelden uiteraard ook voor de B 

en A klasse. 

---------------------------------------------------------------------- 

EISEN C-KLASSE 

- Appèl. 

- Komen. 

- Steadiness, rustig blijven zitten terwijl er dummies worden opgeworpen en er geschoten 

wordt. 

- Respecteren, met meerdere honden op post verblijven. 

- Volgen tijdens een voor de voetjacht. 

- Apporteeropdrachten met maximaal twee dummies, met uitzondering van die proeven, 

waarbij snelheid essentieel is. Dit zullen de proeven zijn met een speels karakter (scurryachtig). 

- Bij markeeropdrachten mag de afstand (afhankelijk van het terrein) maximaal 40 meter zijn. 

- Bij markeerproeven met twee dummies moet de hoek tussen de dummies groter dan of gelijk 



zijn aan 90 graden. 

- Bij deze dubbele markeer moet de volgorde van binnenbrengen altijd willekeurig zijn. 

- Het verloren apport mag met twee dummies, die niet verder dan max. 20 meter in de 

dekking liggen; zo veel als mogelijk met tegenwind. 

- Waterwerk mag bestaan uit markeerapporten uit en over water. 

- Uit water mogen twee dummies geëist worden. 

- Over water moeten de dummies gemarkeerd kunnen worden. 

- De waterbreedte is maximaal tien meter. 

- De honden mogen de proeven zowel los als aangelijnd afleggen, uitgezonderd die proeven 

waar steadiness essentieel is en de proef met een aangelijnde hond niet beoordeeld kan 

worden. Bij de beoordeling zal de los voorgejaagde hond een hogere waardering krijgen. 

- De honden mogen de dummies zittend of staand afgeven. 

- Verleidingsdummy’s, d.w.z. dummies die tijdens het werk van de hond opgegooid worden, 

zijn alleen toegestaan wanneer zij op het moment worden toegepast dat de hond de dummy 

waarop hij was uitgestuurd, heeft gevonden en hiermee op de terugweg is. 

- Een verleidingsdummy moet tenminste 20 meter naast een terugkerende hond worden 

geworpen. 

- Sleepsporen tot een maximale lengte van 30 meter zonder haken getrokken, met dood wild 

of een gesprayde dummy met aan het eind een schoon stuk wild of een gesprayde dummy. Bij 

voorkeur met zijwind. 

Het gebruik van het schietkonijn is niet toegestaan in de C klasse. 

EISEN B KLASSE 

- Er mag met maximaal drie dummies per proef gewerkt worden, met uitzondering van die 

proeven, waarbij snelheid essentieel is. Dit zullen proeven met een speels karakter zijn. 

- Bij een markeeropdracht mag men, afhankelijk van de terreinomstandigheden, tot maximaal 

70 meter gaan. 

- Bij een markeeropdracht met meerdere dummies mag dit niet meer dan 60 meter zijn. 

- Er kan een verplichte volgorde verlangd worden. De hoek tussen de dummies moet dan 

tenminste 90 graden zijn. 

- Verloren apporten mogen, afhankelijk van het terrein, tot max. 50 meter in een dekking. Dit 

bij alle windrichtingen. 

- Waterwerk kan bestaan uit dummies uit en over water. 

- Ongeziene dummies over water zijn toegestaan. 

- De maximale waterbreedte bij ongeziene dummies is 40 meter. 

- Verleidingsdummies mogen worden toegepast, als de hond met zijn apport op de terugweg 

is. 

De dummy moet tenminste op 10 meter naast de hond worden geworpen. 

- Ook mogen verleidingsdummies worden opgegooid voordat een hond moet worden 

uitgezonden op een verloren apport. De hoek tussen deze verleidingsdummy en de te 

apporteren dummy moet tenminste 90 graden zijn. 

- Springen over hindernissen kan worden verlangd. 

 

SPECIFIEKE EISEN VOOR WAT BETREFT B1 EN B2 KLASSE 

B1 KLASSE 

- De honden moeten de proeven onaangelijnd afleggen. 

- Sleepsporen tot een lengte van maximaal 75 meter en een haak maximaal getrokken met 

koud wild of gesprayde dummy met aan het eind een schoon stuk wild of een gesprayde 

dummy. Bij voorkeur met zijwind. 

- Het schietkonijn is toegestaan als verleiding voordat de hond moet worden uitgestuurd op 

een apport. De hoek tussen het schietkonijn en de te apporteren dummy moet tenminste 90 

zijn. 

B2 KLASSE: 



- De honden moeten de proeven onaangelijnd afleggen. 

- Sleepsporen tot een lengte van maximaal 125 meter met maximaal twee haken, getrokken 

met koud wild of een gesprayde dummy met aan het eind een schoon stuk wild of een 

gesprayde dummy. 

- Dirigeeropdrachten tot maximaal 75 meter zijn toegestaan. 

- Het schietkonijn is toegestaan als verleiding en ter markering van het begin van een 

sleepspoor. 

A KLASSE: 

- Markeren. Bij een markeeropdracht met meerdere dummies mag de afstand maximaal 100 

meter bedragen. De hoek tussen de dummies bij een markeeropdracht met verplichte volgorde 

moet tenminste 45 graden zijn. 

- Waterwerk. Maximale waterbreedte voor ongeziene dummies is 75 meter. 

- Verleidingen mogen in redelijkheid zowel voor als tijdens de apporten worden geworpen 

dan wel neergelegd. 

- Dirigeren tot maximaal 125 meter. 

- Sleepsporen getrokken met koud wild of een gesprayde dummy met aan het eind een schoon 

stuk wild of een gesprayde dummy. Maximale lengte 300 meter, afhankelijk van de 

geaardheid van het terrein. 

- De honden in deze klasse moeten alle proeven ONAANGELIJND afleggen. 

- Het schietkonijn is toegestaan als verleiding en ter markering van het begin van een 

sleepspoor. 

 

NOOT 

De organisatie is gerechtigd om van bovenstaande 'Eisen per Klasse' af te wijken indien dat 

door bijvoorbeeld terreinomstandigheden noodzakelijk wordt geacht. 

Art. 3.10 

Voor de hoogste 3 geplaatste honden in elke categorie stelt de NFRV prijzen ter beschikking. 

 

Hoofdstuk 4 
TEAMWEDSTRIJD 

4.1 De Teamwedstrijd is een workingtest waaraan wordt deelgenomen door teams bestaande 

uit drie Retrievers van hetzelfde ras of diverse Retrieverrassen door elkaar. 

4.2 Elk team moet bestaan uit drie gediplomeerde Retrievers te weten een A-, een B- en een 

C-hond, waarvan de diploma’s behaald zijn op het moment van inschrijven aan de 

Teamwedstrijd of zoals staat aangegeven in de annonce. De A-hond mag vervangen worden 

door: - een B2-hond die tijdens deelname aan een Workingtest in de B2-klasse, 85 punten of 

hoger heeft behaald. - Een hond die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een 

Nederlandse Retrieververeniging bij de eerste drie is geëindigd met minimaal de kwalificatie 

ZG of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U behaald heeft. 

4.3 De proeven bestaan uit drie onderdelen op A-, B- en C-niveau. De eisen per klasse zijn 

beschreven in art 3.8. van de workingtesten Per proef kunnen maximaal 60 punten worden 

gegeven. Dat wil zeggen maximaal 20 punten per onderdeel. 

4.4 Het staat een team vrij om te bepalen welke hond op welk onderdeel zal worden ingezet. 

Als een hond een apport niet binnenbrengt, mag een andere hond op dit onderdeel worden 

ingezet. In dat geval kunnen nog maximaal 5 punten op dit onderdeel worden behaald. 

4.5 Indien een hond uit een team wordt gediskwalificeerd is deze hond van verdere deelname 

uitgesloten. De punten die de gediskwalificeerde hond behaald heeft bij eerdere afgelegde 

proeven worden niet meegerekend bij de einduitslag van het betreffende team. Bij de nog af te 

leggen proeven mogen de overgebleven honden uit het team het apport van de 

gediskwalificeerde hond ophalen. Voor redenen van diskwalificatie zie verder hoofdstuk 6 

van dit reglement. 



 

Hoofdstuk 5 
DIPLOMA’S EN PRIJZEN 

art. 5.1 

CLUBDIPLOMA'S 

De NFRV kent de diploma's C, B en A. 

art. 5.2 

De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd in cijfers van 6 t/m 10. 

6 is voldoende 

7 is ruim voldoende 

8 is goed 

9 is zeer goed 

10 is volmaakt 

Een proef die onvoldoende wordt afgelegd, wordt gewaardeerd met de letter 'O'. 

art. 5.3 

Om het C diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m E tenminste een 6 hebben 

gekregen. 

art. 5.4 

Om het B diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m H tenminste een 6 

hebben gekregen. 

Art.5.5 

Om het A diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m J tenminste een 6 hebben 

gekregen. 

Om proef I te mogen afleggen moet de hond voor de proeven A t/m H tenminste een 6 hebben 

gekregen, waarbij voor de apporteerproeven D t/m H tenminste een 7 gemiddeld moet zijn 

behaald. 

Om proef J te mogen afleggen moet de hond voor proef I tenminste een 6 hebben gekregen. 

art.5.6 

Een hond die wordt gediskwalificeerd (zie: hoofdstuk 6) komt in geen geval in aanmerking 

voor een diploma. 

De keurmeester noteert een 'D' (diskwalificatie). De organiserende instantie vermeldt deze 

uitslag op dezelfde wijze op de recapitulatiestaten. 

De afgevaardigde neemt onder punt 7 van het afgevaardigdenrapport de diskwalificatie als 

aparte vermelding op. 

art.5.7 

Diploma's worden door de NFRV ter beschikking gesteld. 

Diploma's dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de afgevaardigde te zijn ondertekend, 

onmiddellijk na 

afloop van het NFRV evenement aan de rechthebbende te worden uitgereikt. 

art.5.8 

Diploma's worden niet nagezonden. 

art.5.9 

PRIJZEN CLUBDIPLOMADAGEN 

De NFRV  stelt drie prijzen per categorie ( C, B en A ) beschikbaar voor die honden, die in hun 

categorie de diploma's behalen met het hoogste puntenaantal. 

art.5.10 

Indien er aan een proef uit een hogere categorie is deelgenomen komt de hond, ongeacht het 

resultaat hiervan, niet meer in aanmerking voor een prijs in de lagere categorieën. Dit geldt 

ook als een hond wordt aangemeld voor deelname aan de A klasse. 

art. 5.11 

WORKINGTESTEN 

Hierbij zijn geen diploma's te behalen. Er zijn certificaten te behalen. 



Er zijn 4 categorieën: C, B1 , B2 en A. 

Art 5.12 

Workingtestcertificaten worden door de NFRV ter beschikking gesteld. 

Certificaten dienen na volledig te zijn ingevuld en door de afgevaardigde te zijn ondertekend, 

onmiddellijk na afloop van de Workingtest aan de rechthebbende te worden uitgereikt. 

art. 5.13 

Workingtestcertificaten worden niet nagestuurd. 

art. 5.14 

PRIJZEN WORKINGTESTEN 

De NFRV stelt drie prijzen per categorie ( C, B1, B2 en A ) beschikbaar voor de honden die in 

hun categorie de hoogste aantallen punten behalen. Om hiervoor in aanmerking te komen 

dient de deelnemer minimaal een totaalscore van 55 punten te hebben behaald. 

PrijzenTeamwedstrijden 

art. 5.15 

PRIJZEN TEAMWEDSTRIJD De NFRV stelt voor drie teams met de hoogste aantallen 

punten 

drie prijzen beschikbaar. 

 

Hoofdstuk 6 
DISKWALIFICATIE 

art. 6.1 

Redenen voor diskwalificatie zijn: 

- Agressief gedrag van de hond jegens zijn soortgenoten of mensen. 

- Schotschuw zijn. 

- Hard in de bek zijn. 

- Het kapot bijten, aanvreten of zwaar beschadigen van dummy’s of wild. 

- Het verstoppen van, begraven van of rollen op dummy’s of wild. 

- Het hinderlijk piepen, janken of blaffen op post en tijdens het uitvoeren van de proeven. 

- Het bij herhaling loslaten van de hond door de voorjager, buiten de proeven om. 

- Mishandelen van zijn hond door de voorjager. 

- Het ernstig misdragen van een voorjager tegenover organisatie, mededeelnemers of publiek. 

art. 6.2 

Gedurende het verloop van een proef kan de keurmeester de hond diskwalificeren. 

art.6.3 

Buiten het verloop van een proef diskwalificeert de afgevaardigde of keurmeester. 

Laatstgenoemde alleen na overleg met de afgevaardigde. 

art.6.4 

Indien een hond door een keurmeester gediskwalificeerd wordt dient dit terstond aan 

afgevaardigde en wedstrijdsecretariaat te velde te worden gemeld. 

art.6.5 

Na diskwalificatie is de hond uitgesloten van verdere deelname aan de proef. Er wordt geen 

diploma of certificaat uitgereikt. 

art.6.6 

De afgevaardigde is verplicht één en ander in zijn afgevaardigde rapport te vermelden. 

art.6.7 

Op de recapitulatiestaat dient achter de naam van de hond een 'D' geplaatst te worden. 

art.6.8 

Voor beroepsmogelijkheden, zie: hoofdstuk 7. 

 

HOOFDSTUK 7 
KLACHTEN EN GESCHILLEN 



 

art. 7.1 

Tegen de beoordeling van een hond door een keurmeester is geen beklag mogelijk, tenzij 

blijkt dat afgeweken is van het in dit reglement gestelde. 

 

art. 7.2 

Klachten betreffende de proeven moeten ter plaatse aan de afgevaardigde worden voorgelegd. 

De afgevaardigde zal, indien de aard van klacht zulks vereist, ter plaatse uitspraak doen. 

De uitspraak van de afgevaardigde is tijdens de proeven voor alle partijen bindend. 

 

art.7.3 

Tegen uitspraken van een afgevaardigde, alsmede ten aanzien van klachten een NFRV 

evenement betreffende en niet zodanig spoedeisend dat de afgevaardigde zich daarover ter 

plaatse heeft willen uitspreken, kan schriftelijk binnen acht dagen na afloop van het NFRV 

evenement per aangetekend schrijven bij het secretariaat van de NFRV een beklag worden 

ingediend. 

art. 7.4 

De NFRV organisatie is gehouden de beslissing ter zake binnen negen weken aan de partijen en 

aan het NFRV bestuur mede te delen per aangetekend schrijven. 

art.7.5 

Op een door de NFRV organisatie genomen beslissing kan door de partijen in beroep worden 

gegaan bij het 

NFRV bestuur. 

Dit beroep moet worden ingediend binnen vier weken nadat de NFRV haar uitspraak aan de 

partijen heeft medegedeeld. Het NFRV bestuur doet de beslissende uitspraak. 

art.7.6 

Keurmeesters en de vanwege de organiserende instantie aangewezen verantwoordelijke 

leiders zijn verplicht om een voorjager die zich misdraagt ten opzichte van zijn hond, of zich 

ten aanzien van wie of wat dan ook niet gedraagt zoals een goed voorjager betaamt bij de 

afgevaardigde te rapporteren. 

art.7.7 

De afgevaardigde is bevoegd, afhankelijk van de ernst van een overtreding, een voorjager van 

verdere deelneming uit te sluiten. 

De afgevaardigde kan de organiserende instantie opdragen om hen die het goede verloop van 

een NFRV evenement ongunstig beïnvloeden of belemmeren, van het terrein te (doen) 

verwijderen op straffe van staking van het NFRV evenement. In geval van een openbaar terrein 

dient dit in samenwerking met de lokale autoriteiten te geschieden. 

De afgevaardigde is verplicht van een en ander in zijn afgevaardigden rapport melding te 

maken. 

 

HOOFDSTUK 8 

 
INSCHRIJFPROCEDURE EN BETALINGEN 

art. 8.1 

Door deelname aan een NFRV evenement aanvaardt de deelnemer de rechtsmacht van de Raad 

van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement, van het ORWEJA reglement en 

van dit JPC reglement en mag hij geacht worden bekend te zijn met die reglementen. 

art. 8.2 

Inschrijving op de door de NFRV georganiseerde evenementen is als volgt geregeld; 

Clubdiplomadagen, Workingtesten Open voor alle Retriever rassen, echter de leden van de 

NFRV hebben voorrang. 



KNJV Proef en de Meervoudige Apporteer Proef: 

In principe open voor alle Retriever rassen, waarbij de leden voorrang hebben en de ORWEJA 

hier toestemming voor geeft. 

art. 8.3 

Inschrijven is alleen mogelijk via het standaardinschrijfformulier voor het betreffende 

Jachtactiviteiten is te verkrijgen via de NFRVwebsite(www.nrfv.nl). Inschrijfformulier en 

betaling dienen vóór de sluitingsdatum bij de penningmeester van de NFRV ontvangen te zijn. 

Er wordt altijd een bevestiging van deelname verstuurt. Tenzij anders vermeld kunnen er 70 

honden per evenement deelnemen. 

Het inschrijfgeld, rekeningnummer, sluitingsdatum e.d. staat vermeld op het inschrijfformulier. 

Inschrijvingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst van het inschrijfgeld. 

Inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd bij niet-plaatsing wegens overtalligheid of bij 

afzeggen van de inschrijver, bij het (wedstrijd)secretariaat, vóór de sluitingsdatum van het 

evenement (in dit laatste geval wordt administratiekosten ingehouden). 

art. 8.4 

Wanneer voor een evenement een inschrijfformulier wordt ingediend, is betaling van het 

inschrijfgeld te allen tijde verplicht. Bij niet voldoen van de betalingsverplichting zal de 

NFRV organisatie de voorjager/hond voor deelname aan andere NFRV evenementen kunnen 

uitsluiten, totdat 

de betaling alsnog ontvangen wordt. 

art. 8.5 

Indien een evenement niet vol is, mag een voorjager met maximaal twee honden deelnemen. 

Dit geldt alleen indien deze honden in dezelfde klasse zijn ingeschreven, of in de B en A 

klasse zijn ingeschreven. 

art. 8.6 

Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt, 

zijn van deelname uitgesloten. 

art. 8.7 

Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt, maar niet 

ouder zijn dan 12 maanden, kunnen uitsluitend in de C klasse meedoen. 

art. 8.8 

Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 12 maanden hebben bereikt, maar 

niet ouder zijn dan 18 maanden, kunnen uitsluitend in de C en B klasse meedoen. 

art. 8.9 

Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt, kunnen in 

alle klassen meedoen, mits ze voldoen aan de daarvoor gestelde criteria. 

art. 8.10 

Een deelnemer krijgt alleen een plaatsing indien deze alle proeven heeft uitgevoerd. Een 

deelnemer die, hetzij door diskwalificatie, hetzij door eigen keuze, één of meer proeven 

overslaat, wordt niet in de ranglijst opgenomen. 

art. 8.11 

Uitgesloten van deelname zijn: 

- Honden die gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, voorafgaande aan het 

evenement, in omstandigheden hebben verkeerd waardoor het gevaar van besmetting met 

hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt. 

- Teven die op de dag van het evenement in een toestand van loopsheid verkeren. 

- Zichtbaar dragende teven. 

- Ongeregistreerde honden: dit zijn honden zonder officiële stamboom. 

art. 8.12 

Diegene(n) die de proeven voor een Workingtest heeft/hebben ontworpen en/of uitgezet, 

mag/mogen op de betreffende Workingtest geen hond(en) inschrijven of voorjagen. 

art. 8.13 



Het inschrijfgeld bedraagt niet meer dan een jaarlijks door de NFRV vast te stellen maximum 

bedrag per hond. Inschrijfgelden worden bekend gemaakt via het standaardinschrijfformulier 

of via de aankondiging van het NFRV evenement. 

 

Hoofdstuk 9 
BEPALINGEN OMTRENT AFGEVAARDIGDEN, KEURMEESTERS, 

ASPIRANT-KEURMEESTERS en OFFICIELE GEWEREN 

art. 9.1 

Afgevaardigden 

De NFRVwijst voor elk NFRV evenement een afgevaardigde aan. 

De afgevaardigde heeft tot taak de NFRV op het betreffende evenement te vertegenwoordigen 

en toe te zien op de naleving van het in dit reglement gestelde. 

In het geval van een workingtest controleert de NFRV afgevaardigde de proeven aan de hand 

van de eisen, gesteld in Hoofdstuk 3: Workingtesten. 

De NFRV afgevaardigde controleert op de dag van het evenement of de proeven in 

overeenstemming zijn met het gestelde in het  reglement van de NFRV. 

De afgevaardigde mag, tenzij de NFRV uitdrukkelijk anders bepaald, niet als voorjager van een 

hond bij het NFRV evenement zijn betrokken. 

De afgevaardigde controleert het wedstrijdsecretariaat te velde en ondertekent de diploma's of 

certificaten. 

art. 9.2 

Keurmeesters 

Als keurmeesters op de Clubdiplomadagen en Workingtesten kunnen erkende Retriever 

keurmeesters, KNJV en Veldwedstrijdkeurmeesters worden uitgenodigd. 

art. 9.3 

Keurmeesters die op een evenement, dan wel onderdeel daarvan, in functie zijn, mogen op die 

proef geen eigen hond voorjagen. 

art. 9.4 

Ieder jaar zal door de Retriever Verenigingen een lijst van keurmeesters worden vastgesteld. De 

organiserende 

instantie wordt geacht uit deze lijst de keurmeesters te kiezen. Mocht de voorkeur uitgaan 

naar iemand buiten deze lijst [bijvoorbeeld uit het buitenland] dan moet eerst de NFRV hiervan 

op de hoogte worden gebracht. De beslissing van de NFRV hierover is bindend. 

art. 9.5 

Aspirant-keurmeesters 

Diegene die door de NFRV als zodanig op een lijst van aspirant-keurmeester zijn geplaatst. 

art. 9.6 

Benoemingsprocedure van keurmeesters voor NFRV jacht evenementen 

Voorlopig zal de NFRV geen aspirant keurmeesters benoemen. Wanneer dit aan de orde zou 

komen, dan wordt het reglement aangepast. 

art. 9.7 

Voor het beoordelen van de honden op een Clubdiplomadag kiest de organiserende instantie 

uit de lijst van keurmeesters voor Jachthondenproeven en/of uit de lijst van clubkeurmeesters 

maximaal 8 keurmeesters, een en ander met inachtneming van art. 9.2 en bij minimale 

deelname van 80 voorjagers, anders in overleg met de NFRV afgevaardigde. 

Art. 9.8 

“Officiële geweren” 

· Voor zover van toepassing wordt op de jachthondenproeven geschoten door “officiële geweren”. 

· De officiële geweren dienen gebruik te maken van een enkel- of dubbelloops hagelgeweer 

van een kaliber 12, 16 of 20. 

· De officiële geweren worden door de keurmeester geïnstrueerd. 

· De officiële geweren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. 



· Voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Flora- en Faunawet. 

 

HOOFDSTUK 10 
SLOTBEPALINGEN 

art. 10.1 

Wijzigingen, dit reglement aangaande, zullen op de website van de NFRV gepubliceerd 

worden. Bekrachtiging van de wijzigingen vindt te allen tijde plaats via goedkeuring door 

het NFRV bestuur. 

art. 10.2 

Om uitzonderlijke redenen kan de afgevaardigde afwijken van het gestelde in dit reglement. 

Hiervan dient melding te worden gemaakt in zijn rapport. 

art. 10.3 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van mening omtrent 

toepassingen ervan, beslist het bestuur van de NFRV, eventueel de NFRV organisatie gehoord 

hebbende. 

art. 10.4 

Deelnemers aan de NFRV evenementen welke reglementair vallen onder de KNJV of Orweja 

worden geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen, welke algemeen verkrijgbaar zijn 

bij de KNJV. (zie website KNJV) 

art. 10.5 

Deelnemers aan de NFRV evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn 

aan het deelnemen van de in dit reglement opgenomen NFRV evenementen. NFRV en door 

de NFRV aangewezen organisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief 

of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van NFRV evenementen, tenzij de schade 

het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid. 


