LOTINGSREGELING CONTINENTALE STAANDE HONDEN
met ingang van het voorjaar 2021

Inleiding
Bij de continentale staande hondenrassen zijn met betrekking tot de veldwedstrijden drie
aspecten van belang:
1. De (verbetering van de) kwaliteit.
2. De instandhouding van de jachthond van een bepaald ras.
3. De mogelijke deelname.
Zowel bij kampioenschapsveldwedstrijden als bij jeugdveldwedstrijden is de laatste jaren
sprake van zware overinschrijving, met als gevolg dat de onder 1 en 2 genoemde aspecten in
het gedrang komen.
Hoofdstuk V van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (hierna: AVR) regelt de bepalingen
omtrent het inschrijven en toelaten van honden op veldwedstrijden.
Uit artikel V.5 lid 2 - dat eigenlijk over het indelen van reserves handelt - kan worden
afgeleid dat bij kampioenschapsveldwedstrijden honden op volgorde van het binnenkomen
van hun inschrijving mogen deelnemen aan een wedstrijd.
In andere Europese landen waar velden, wild en keurmeesters in grotere getalen aanwezig
zijn dan in Nederland kan in geval van overinschrijving een extra groep worden geformeerd,
waardoor meer honden kunnen deelnemen. In Nederland is dat vrijwel geen optie.
Om die reden is in 2017 voor nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden
een voorlopige lotingsregeling ingevoerd, waarmee de Raad van Beheer akkoord is gegaan
en die leidend is boven artikel V.5.2 van het AVR. Deze regeling, bekend geworden als de
40-60 regeling, houdt samengevat in dat maximaal 40 % van de ingeschreven honden door
de organiserende vereniging kan worden geplaatst volgens in die vereniging geaccordeerde
criteria en dat de resterende 60 % wordt geloot onder de ingeschreven honden. De 40-60
regeling is door de Raad van Beheer verlengd tot en met het jaar 2020.
Indien daar géén andere regeling voor in de plaats komt, betekent dit dat onder alle
ingeschreven honden moet worden geloot. Honden die hun kwaliteit hebben bewezen,
zouden dan even veel - of weinig - kans hebben te kunnen deelnemen. Voorts is van belang
dat vrijwel alle veldwedstrijden worden georganiseerd door een rasvereniging van staande
honden1 en dat de reële mogelijkheid zou bestaan dat geen enkele hond van het ras van de
organiserende vereniging dan zou kunnen deelnemen. Dit terwijl artikel II.3 van het AVR
onder meer bepaalt dat het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden de selectie is van zo
geschikt mogelijk fokmateriaal, met instandhouding van het raseigen karakter van de
verschillende jachthondenrassen.
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Er zijn in totaal 15 veldwedstrijd organiserende rasverenigingen van continentale staande honden.
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Voor jeugdveldwedstrijden bestaat geen 40-60 regeling. Wel is in het najaar van 2017 de
pilot Basis Veldwerk Test (hierna: BVT) geïntroduceerd, welke evenals een behaalde
jeugdkwalificatie voorrang geeft bij deelname aan een jeugdveldwedstrijd. Omdat inmiddels
veel jeugdhonden een BVT hebben behaald, moet onder hen toch geloot worden. Dat kan
betekenen dat slechts 1 of zelfs geen hond van het ras van de organiserende vereniging kan
meedoen. Wil men een uitzondering op de regel dat BVT of kwalificatie voorgaat (zoals voor
een hond van een jachthouder of van een veldbegeleider), dan moet steeds toestemming
aan de CJ worden gevraagd.
De vertegenwoordigers in de JWR van verenigingen van continentale staande honden zijn in
2019 met elkaar in overleg gegaan teneinde de ontstane situatie om te buigen. Dat heeft
geleid tot een notitie en enkele voorstellen die in de JWR-vergadering van 16 januari 2020
zijn aangenomen. De CJ heeft deze voorstellen echter afgewezen, hetgeen bij schrijven van 7
juli 2020 aan de JWR nader is gemotiveerd.
Daarop hebben de staande hondenverenigingen hun overleg hervat. Bij het tweede (video-)
overleg op 27 oktober 2020 was ook de voorzitter van het FTC, de heer J. Luijendijk,
aanwezig.
De verenigingen van continentale staande honden zijn het erover eens dat de kwaliteit van
deelnemende honden moet verbeteren. Dat dit niet eenvoudig zal zijn in een land waar de
wildstand onder grote druk staat, is duidelijk. Voorkomen moet echter worden dat, door
thans zeer hoge eisen te stellen aan de deelnemende honden, op bijna alle wedstrijden
steeds dezelfde honden zouden meedoen, waardoor langzamer rijpende honden buiten de
boot gaan vallen. Anderzijds moet ervoor gewaakt worden dat honden die weinig of geen
kwaliteit tonen de plaats innemen van andere die meer in hun mars hebben. Ten slotte moet
in het oog gehouden worden dat het de rasverenigingen zijn die de wedstrijden organiseren,
dat zij de contacten met de veldeigenaren hebben (die vaak ook een band met dat ras
hebben) en dat, indien dat ras niet of nauwelijks vertegenwoordigd wordt, de velden
waarschijnlijk verloren gaan voor het veldwerk.
Het resultaat van het overleg is een compromis, neergelegd in een samenvatting getiteld:
“Uitkomst overleg van veldwedstrijd organiserende verenigingen (VWOV’s) van continentale
staande honden van 27 oktober 2020” 2.
Het compromis leidt tot een nieuwe lotingsregeling, waarbij de kwaliteit van de
deelnemende honden van grote betekenis wordt. Successievelijk worden de nationale
(CACT-) wedstrijden, de internationale (CACIT-) wedstrijden en de jeugdwedstrijden
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Afkomstig van: Bracco Italiano Club, Cesky Fousek Vereniging, Continentale Staande Honden
Vereniging, Epagneul Breton Club, Epagneul Vereniging Nederland, Nederlandse Grote
Munsterlander Vereniging, Nederlandse Korthals Griffon Club, Nederlandse Vereniging Duitse
Staande Korthaar, Nederlandse Vereniging Hongaarse Staande Hond Vizsla, Nederlandse Vereniging
van Heidewachtelliefhebbers, Nederlandse Vereniging Langhaar, Vereniging De Drentsche
Patrijshond, Vereniging De Weimarse Staande Hond, Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond,
en Vereniging Vrienden van de Duitse Draadhaar.
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besproken. De JWR heeft deze regeling in haar vergadering van 3 december 2020
goedgekeurd.
De JWR heeft voorts op 3 december 2020 een voorstel voor het inwerking treden van een
aantal uitsluitingscriteria voor CACT- en CAC-IT veldwedstrijden aangenomen.
De JWR wenst de volgende toevoeging:
Uitsluitingscriteria:
Indien een hond 2x in een seizoen van twee verschillende keurmeesters in een CACT- of
CACIT-wedstrijd een INS heeft gekregen, wordt hij voor de rest van het lopende en het
volgende seizoen uitgesloten van deelname aan veldwedstrijden.
Indien een hond in het najaar 2x een RR of DD of een combinatie hiervan heeft gekregen,
wordt hij voor de rest van dat najaarseizoen uitgesloten van deelname.
De regelgeving dient daartoe echter eerst te worden aangepast (wellicht gelijktijdig met de
aanpassing van diverse artikelen van Hoofdstuk V van het AVR). Dit betekent dat deze
uitsluitingscriteria nog niet zijn opgenomen in de navolgende lotingsregeling.

Inhoud lotingsregeling voor veldwedstrijden van continentale staande honden
Criteria voor deelname aan CACT-veldwedstrijden:
-

-

Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De VWOV stelt de
criteria daarvoor zelf vast.
Bewezen honden: Per wedstrijd is er een percentage van 50 % voor bewezen honden,
waarvan 2 plaatsen, uitgaande van een wedstrijd van 12 deelnemers, bij voorrang
voor bewezen honden van het ras van de organiserende VWOV zijn. Bij een wedstrijd
met minder deelnemers is er 1 voorrangsplaats voor een bewezen hond van het
betreffende ras.
‘Bewezen’ betekent in dit verband minimaal een kwalificatie G, behaald in Nederland
in de open klasse of minimaal een kwalificatie ZG behaald in de jeugdklasse, waarbij
in beide gevallen geldt dat de kwalificatie behaald moet zijn in een van de twee
seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.
Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen
geloot.
NB: Na evaluatie over ten minste een jaar zal bezien worden of aanpassing van de
minimumeis inzake bewezen honden aan de orde is.
Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden
bepaald door loting. De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier
weer mee.

Criteria voor deelname aan CAC- IT veldwedstrijden:
- Wildcards: 2, dus gelijk aan CACT-wedstrijden
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-

-

Bewezen honden: 50 %. Bij een wedstrijd van 12 honden zijn er dus 6 plaatsen voor
bewezen honden, met dien verstande dat voor kwalificaties in de open klasse een ZG
als ondergrens geldt en in de jeugdklasse een U, in beide gevallen behaald in
Nederland in een van de twee seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.
NB. Ook hier zal na ten minste een jaar evaluatie plaatsvinden over eventuele
aanpassing van de minimumeis.
Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen
geloot.
Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden
bepaald door loting. De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier
weer mee.

Criteria voor deelname aan jeugdveldwedstrijden:
- Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De criteria daarvoor
stelt iedere VWOV zelf vast.
- Bewezen honden: De volgende categorie bestaat uit honden die ofwel een BVT ofwel
een jeugdkwalificatie hebben behaald. Daarbij hebben honden behorend tot het ras
van de organiserende VWOV voorrang, mits op voorhand bekend gemaakt.
- Loting: De resterende plaatsen worden bepaald door loting.

Aldus aangenomen in de JWR-vergadering van 3 december 2020.
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