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Notulen vergadering Jachthonden Wedstrijd Raad d.d. 02-07-2020 
 
Aanwezigen en afwezigen (met en zonder berichtgeving) zie bijgaande presentielijst 
 
Totaal aantal JWR leden   37 
Aanwezig   23 

 
 

1. Opening  
Voorzitter, mevrouw H.W. Rodenburg, opent de vergadering en herinnert de vergadering aan de 
aanmeldingen afspraak die is gemaakt bij de uitnodiging van deze vergadering.  
 
Een speciaal welkom voor de voorzitter van de CJ, W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken,  
de vice voorzitter van de CJ namens de RvB, Jur Deckers en de voorzitter van het FTC,  
Jan Luijendijk. 
Tevens is het FTC lid namens de Zweet- en Dashonden, dhr. R. Kamerling, bij de vergadering 
aanwezig i.v.m. agendapunt 10 (AVR Supplement Zweethonden en Dashonden; 
reglementswijzigingen)  
Het agendapunt zal als eerste worden behandeld en door de heer Kamerling worden toegelicht. 
 
Covid 19 houdt ons allemaal bezig en naar wij mogen hopen hebben de vertegenwoordigers van de 
VWOV’en geen ernstige situaties hieromtrent mee hoeven maken.  Zoals we allemaal weten heeft 
de samenleving zwaar te leiden onder deze Corona uitbraak. 
We hebben te maken met RIVM-maatregelen, thuis, op het werk maar ook tijdens het uitvoeren van 
de liefhebberijen. 
Wij hopen maar dat we in onze samenleving op de goede weg zijn zodat eenieder weer volledig kan 
functioneren, al moet men rekening houden met de RIVM-regels. 
Ook voor onze vergadering zijn noodzakelijke aanpassingen gedaan waaronder dat deze vergadering 
noodgedwongen is verzet naar een uitgestelde datum, de aanmeldingen strikt geregeld is door 
aanmelding via e-mail en hier meerdere keren om verzocht is door onze ambtelijk secretaris en 
zichtbaar zijn in de zaal aanpassingen gedaan. 
Alles is in het werk gezet om deze vergadering z.s.m. na enige verruiming binnen de RIVM-regels 
plaats te laten vinden, waarvoor dank aan diegene die dit hebben bewerkstelligd. 
 
Daar er weer een aantal wisselingen zijn geweest onder de JWR-vertegenwoordigers, wordt er kort 
een voorstelrondje gedaan 
 

10. AVR Supplement Zweethonden en Dashonden; reglementswijzigingen 
Wijzigingen betreft: zie geel gearceerde tekst 

De heer Kamerling licht de wijzigingen toe die in het geel gearceerd in het toegestuurde AVR 
Supplement Zweethonden en Dashonden staan. 
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Het betreft met name de leeftijd van de honden. Het is gebleken dat de deelnemende honden 
meestal te jong waren voor de wedstrijd. Alle leeftijden zijn verhoogd. Ook ten behoeve van 
internationale aansluiting. 
 
De meeste wijzigingen betreffen de zweetspoor proeven. Het niveau van de deelnemende honden 
aan deze proeven ligt te laag. 
De wijziging betreft: bij 3x INS mag men lopend seizoen en volgend seizoen niet meer meedoen aan 
de wedstrijden. 
 
Voorts is geconstateerd dat bij een aantal proeven, waarbij dezelfde keurmeesters hebben gekeurd, 
een hoog slagingspercentage is.  
De wijziging betreft dat de VWOV één keurmeester mag uitkiezen en de tweede keurmeester door 
het FTC wordt aangewezen. 
 
Ook is de Schot- en water test nu logischer opgezet met een puntentelling. Dit ook ten behoeve van 
de internationale aansluiting. 
 
Ine Gimbrere vraagt of deze wijzigingen, die voortomen uit een groep keurmeesters, ook besproken 
zijn met de VWOV-en.  De heer Kamerling antwoord hier bevestigend op. 
 
De voorzitter van de JWR heeft per e-mail van een paar afwezige JWR leden hun stemming hierover 
ontvangen. Helaas zijn deze stemmen niet geldig. Volgens het reglement zijn alleen stemmen geldig 
van de aanwezige JWR leden op een vergadering.  
 
Stemming: alle JWR leden mogen meestemmen, maar onthouden van stem mag ook. 
Besloten wordt dat alleen de VWOV-en die zweetproeven organiseren zullen gaan stemmen. 
Er zijn in totaal 10 verenigingen die deze proeven organiseren. 
 
Stemming: Voor: 9  Tegen: 1  Onthoudingen: 13 
 
Daar de wijziging in het AVR Supplement Zweethonden en Dashonden nog moeten worden 
goedgekeurd door de CJ zal de ingangsdatum het nieuwe seizoen van 2021 zijn.  
 
Jur Deckers vraagt of het toewijzen van de tweede keurmeester door het FTC met ingang van het 
huidige seizoen al mogelijk is.  De heer Kamerling antwoord hier bevestigend op. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. E-mail J. Kugel d.d. 1-5-2020 inzake veldwedstrijden voor staande honden  
 

b. E-mail I. Gimbrère 19-05-2020 inzake veldwedstrijden voor staande  honden na 
     1 september 2020 

Ine constateert dat de situatie i.v.m. het Corona virus en de daarvoor genomen 
maatregelen nu duidelijker zijn dan toen de mail werd verstuurd. 
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Cees Tilburgs: in het corona protocol staat “eigen eten en drinken meenemen” en vraagt 
of deze regel wel zo streng moet worden gehandhaafd? 
Jur Deckers antwoordt hierop dat dit afhankelijk is van de VWOV die een restaurant 
organiseert. Wat te allen tijde blijft is de regel van de 1,5 meter afstand. 
 
Minette de Jonge vraagt zich af hoe het zit met de aansprakelijkheid van VWOV-en?  
Voorzitter stelt dat handhaving iets is voor de overheid, maar als deelnemers zich niet 
aan de RIVM/Rijksoverheid regels houden mag je ze wegsturen. 
Jur Deckers geeft aan dat de vereniging de juiste omgeving moet faciliteren. 
Minette: Hoe zit het dan met de juridische aansprakelijkheid??   
Jur Deckers en Jan Luijendijk antwoorden dat het nooit uit te sluiten is dat je als 
vereniging ergens aansprakelijk voor wordt gesteld. Maar met verwijzing naar de 
overheidsregels, het protocol en het kunnen aantonen van toezicht hierop, zal de kans op 
een geslaagde aansprakelijkheidstelling klein zijn. 
 
Het blijkt dat binnen een aantal verenigingen dit speelt en dat dit ook de reden is dat er 
veel wedstrijden niet worden georganiseerd. 
Joep Rooijakkers merkt op dat het Corona protocol moet worden gepubliceerd op de 
websites van de verenigingen en Orweja. 
 
Cees Tilburgs: In de akkoord opmerking in MyOrweja kun je hiernaar een verwijzing 
maken.   
Linda Post: In het protocol staan een aantal richtlijnen, maar op de wedstrijd gaat het net 
weer even anders omdat de richtlijnen van het RIVM zijn aangepast. 
Jur Deckers: De inschrijver verplicht zich het Corona protocol te volgen, met dien 
verstande dat de richtlijnen van het RIVM ook gevolgd moeten worden en leidend zijn. 
 
Hiervan moet een toevoeging komen op de website van Orweja met betrekking tot het 
Corona protocol. 

• Toevoeging op website Orweja was reeds eerder geplaatst. 

 
c. Continentale Staande honden Vereeniging juni 2020 inzake document ter overdenking 

“kwaliteit boven kwantiteit”  
 
Ruben Groenendijk waardeert de poging, maar vindt dat het ook verwarring schept. 
Het fokmateriaal versus de beste honden in de wedstrijden. Hij vindt dat deze twee zaken 
niet bij elkaar passen. 
 
Joep Rooijakkers: Het probleem van de overinschrijving oplossen door te kijken naar de 
kwaliteit van de honden. Dit is de essentie van dit document.   
 
Ruben Groenendijk vindt dat uitsluiting door slecht werk van de honden, zoals bij de 
zweethonden nu is geregeld, veel beter is. 
Jan Luijendijk: het huidige AVR kent ook deze tweedeling.  
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Ton Wouters vraagt zich af waarom dit document nu is gemaakt. De Staande Honden 
verenigingen hebben niet kunnen overleggen i.v.m. het Corona virus.  
Wilma Rodenburg legt uit dat het de bedoeling van de Continentaal Staande Honden 
Vereniging om hier is een discussiestuk van te maken m.b.t. dit onderwerp. 
         

d.     Voorstel Vereniging Drentsche Patrijshond inzake leeftijd jeugd bij veldwedstrijden. Ine 
Gimbrere licht het voorstel toe en verwijst naar de bijlage. 
Er wordt een uitzonderingsregel voorgesteld t.a.v. de leeftijden van de jeugdhonden 
i.v.m. de Corona crisis. Honden ouder dan 30 maanden, maar niet ouder dan 46 maanden 
mee laten doen om in ieder geval nog een voorjaarswedstrijd te kunnen lopen. Een groep 
van honden kan door de Corona crisis niet meer aan de jeugdwedstrijden meedoen. 
 
Jan Luijendijk: Dit moet in het FTC besproken worden. Er is nu eenmaal het systeem van 
geboortedata in het seizoen. Een niet jeugdhond toch nog mee te laten doen op een 
jeugdwedstrijd, ziet niet de noodzaak hiervan. Het is heel vervelend, maar dit geldt ook 
voor de OWT-startersklasse.  
 
Ine wil hier graag dat hierover wordt gestemd, maar voorzitter vindt dit te vroeg dag. Zij 
stelt dat dit ook nog met de besturen van de VWOV-en besproken moet worden. 
 
Jan Luijendijk vraagt aan de vergadering om aan te geven hoe belangrijk de VWOV’en het 
vinden om deze onderwerpen te behandelen in het FTC. 
 
Er zijn 14 Staande honden verenigingen aanwezig op de vergadering.  
 
Onderdeel 1:  
I. In artikel III.4 lid 2 wordt de zinsnede “mogen bij aanvang van het betreffende seizoen – 
voorjaarsseizoen dan wel najaarsseizoen – de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben bereikt” 
vervangen door: “mogen op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 2 jaar nog niet 
hebben bereikt”. 
 
Stemming: Voor: 8  Tegen: 6  Onthoudingen: 9 
 
Onderdeel 2:  
II. Daarnaast wordt een uitzonderingsregel toegepast in het voorjaar 2021, inhoudend dat 
honden die als gevolg van het wegvallen van het voorjaarsseizoen 2020 nimmer de 
gelegenheid hebben gekregen om aan een voorjaarsveldwedstrijd deel te nemen, in 
2021 ook mogen deelnemen als zij op de dag van wedstrijd ouder zijn dan 30 maanden 
maar niet ouder dan 36 maanden. 
 
Stemming: Voor: 5  Tegen: 9  Onthoudingen: 13 
 
Onderdeel 1 zal worden behandeld op de vergadering het FTC van 1 september a.s. 
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Extra ingebracht agendapunt: Keurmeesters Engelse Staande Honden 
Theo Kerklaan heeft Orweja 2x een e-mail gestuurd met een vraag over keurmeesters Engelse 
honden en gevraagd dit op de agenda van de JWR-vergadering van 2 juli 2020 te plaatsen  
(e-mail als bijlage bijgevoegd bij deze notulen). 
 
Het verzoek van de Engelse Staande Honden vereniging is om buitenlandse keurmeester uit te 
nodigen om te komen keuren, zonder de aanwezigheid van Nederlandse keurmeesters. 
Jan Luijendijk: Dit is een afwijking van het reglement en hiervan kan niet van worden afgeweken. 
Eigenlijk moet dan een dergelijk reglementswijziging officieel worden ingebracht. 
Jan Luijendijk zegt toe dat dit wordt meegenomen in de FTC-vergadering van september. 
Theo licht zijn verzoek verder toe: Henk Companjen keurt niet i.v.m. Corona, Ton Slager komt ook 
niet en Jos Kugel komt nooit. Dit geldt ook voor Gert Jan Scheffer en Willem ten Brinke. 
Blijven er alleen nog Cor Woets en Sjaak Bolle over.  De situatie is door Corona verergerd. 
 
Elly ’t Lam vraagt wat we/ze hieraan kunnen doen? Nieuwe keurmeesters opleiden is een optie, 
maar die zijn er niet of nauwelijks. Iedere JWR-vergadering heeft ze dit probleem aangekaart, maar 
niemand heeft hierop gereageerd. De situatie is momenteel dat er nog maar twee keurmeesters 
over/beschikbaar zijn. 
 
Jan Luijendijk: Indien het probleem al jaren bekend is, hoeveel keurmeester zijn er dan aangemeld? 
De oplossing van het probleem moet uit de verenigingen zelf komen, maar hij is bereid hiernaar te 
kijken.  
 
Jur Deckers: We moeten nu gaan kijken hoe we de acute nood voor de verenigingen kunnen 
oplossen.   
 
Het item wordt op de agenda gezet van de FTC-vergadering van 1 september 2020. 

 

3. Notulen vergadering d.d. 16-01-2020   
Geen opmerkingen.  
 
Ine Gimbrère:  
Er zijn in de vorige JWR-vergadering een aantal voorstellen goedgekeurd. Deze zijn doorgestuurd 
naar de CJ ter accordering, maar een tweetal voorstellen zijn afgewezen. Helaas is hiervoor geen 
motivering gegeven. Ine heeft een e-mail gestuurd naar CJ en gevraagd of de motivering van de 
afwijzing alsnog gegeven kan worden. 
 
Wilma Rodenburg heeft als voorzitter van de JWR dit reeds diverse keren aangekaart bij de leden 
van de CJ, maar tot op heden nog niets ontvangen. 
 
Willem van Tuyl, voorzitter CJ; er zijn twee leden van de CJ aangewezen om de motivering op de 
afgewezen voorstellen te verwoorden. Helaas is er nog geen consensus onder de CJ leden over de 
inhoud van deze brief. Op verzoek van de voorzitter van de JWR zal hij aansporen de motivering zo 
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snel mogelijk, in ieder geval ver voor de vergadering van oktober 2020, te versturen naar de 
voorzitter van de JWR.  

 
• Motivering CJ op afgewezen voorstellen is 07-07-2020 naar de JWR leden gestuurd. 

 

4. Concept Jaarverslag ORWEJA 2019 
De vergadering gaat akkoord met het concept Jaarverslag ORWEJA 2019.     

 

5. Concept Jaarrekening ORWEJA 2019        
De vergadering gaat akkoord met het concept Jaarrekening ORWEJA 2019. 

 
Cees Tilburgs zat namens de JWR in de kascommissie en heeft de administratie gecontroleerd. Zijn 
oordeel is dat alles goed was verzorgd. 
 
Voor de jaarrekening van 2019 wordt décharge verleend aan de penningmeester van Orweja. 

 

6. Informatie ORWEJA  Besluitenlijsten FTC, CJ en CJP      
Ine Gimbrère merkt op dat er op de besluitenlijst van de CJ ontbreekt dat er voorstellen zijn 
afgewezen in de CJ-vergadering januari 2020 

 

7. CACIT-veldwedstrijden en loting – stand van zaken - FTC 
Jan Luijendijk: Er zijn geen wijzigingen en er is geen regeling. Dit houdt in dat er niets tot niet veel te 
melden is. 

 
Ruben Groenendijk vraagt of het advies nu is bij de inschrijvingen; ‘wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt’? 
Jan geeft aan dat dit een methode is die niet in strijd is met het AVR en/of de regelgeving van de FCI. 

 
Joep Rooijakkers; men moet dus zo snel mogelijk inschrijven en plaatsing wordt dan bepaald op 
basis van binnenkomst van de inschrijvingen. 
Voorzitter: dit is wel zo eerlijk mogelijk.   
Joep vraagt of dit gecontroleerd kan worden. Voorzitter antwoordt hier bevestigend op. 

 
Het ingestuurde discussiestuk van de Continentaal Staande Honden Vereeniging zou hiervoor een 
basis kunnen zijn. Alle Staande Honden verenigingen zullen moeten samenwerken hiervoor. 
 

8. Lotingsregeling Spaniels        
ESSCN en WSSC zijn aanwezig.  

 
Stemming: andere verenigingen onthouden zich van stem. 

 
Stemming: Voor: 2  Tegen: 0  Onthoudingen: 21 
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9. Certificaatdagen Spaniels; reglementswijziging     
Wijzing betreft: Bepalingen omtrent het inschrijven en toelaten van honden op Certificaatdagen 
(pagina 3 en 4) 
 
Stemming: andere verenigingen onthouden zich van stem. 
 
Stemming: Voor: 2  Tegen: 0  Onthoudingen: 21 

 

10. AVR Supplement Zweethonden en Dashonden; reglementswijzigingen   
Reeds behandeld begin van de vergadering. 
 

11. Reorganisatie ORWEJA – stand van zaken –  
Cees Tilburg en Ton Wouters; Conceptadvies is klaar en kan worden doorgestuurd naar RvB en 
Jagersvereniging. 

 
De vergadering vraag wanneer de JWR het advies zal ontvangen.  
Cees en Ton: dit hangt af van de RvB en Jagersvereniging.  
 

12. Concept kalender najaarsveldwedstrijden    
Voorzitter merkt op de dat Ver. de Drentsche Patrijshond na bekendmaking van de concept kalender 
een datum heeft gewijzigd waardoor een conflict is ontstaan met een andere VWOV.  
Ine Gimbrère zegt toe deze datum te laten wijzigen in een andere. 

 
Ruben Groenendijk: Er is een gebrek aan BVT’s. Zijn vereniging wil graag een BVT organiseren, maar 
kan geen geschikt veld vinden. Ze hebben alleen maar ruimte nodig. 
Joep Rooijakkers biedt aan hierover na te willen denken. 

 
Voorzitter vraagt aan Ruben wanneer dit te kunnen gaan regelen, i.v.m. de 8 weken regel. 
Jan Luijendijk geeft namens het FTC alvast toestemming om deze BVT te organiseren. 

 
De Ned. Ver. Heidelwachtelliefhebbers gaat het deelnemersaantal ophogen naar 24. 

 
Zaterdag 4 juli 2020 zal de kalender in MyOrweja staan en kan er ook gelijk worden ingeschreven.  
 
Voorzitter vraagt de vergadering wie van de Staande Honden verenigingen de Trofee Pieter 
Rooijakkers dit jaar wil gaan organiseren. 
Minette de Jonge (NVL) gaat dit navragen bij haar vereniging.  
Rommert Hazenberg geeft aan dat Bracco Italiano Club heeft aangegeven in 2019 het te willen 
organiseren, maar heeft hierop nooit een antwoord ontvangen. Dit zal nader worden uitgezocht. 
 
•  Op 25-06-2019 is er een antwoord gestuurd op het aanbod van de BIC met betrekking tot de    

   organisatie van de TPR. Dit antwoord is d.d. 23-07-2020 nog een keer naar de voorzitter van de  
   BIC gestuurd.  
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Joep Rooijakkers vraagt zich af of het wel de moeite waard is. Immers alle voorjaarsveldwedstrijden 
zijn i.v.m. het Coronavirus geannuleerd. 
Jan Luijendijk, als een vereniging zich aanmeldt, kan/mag het georganiseerd worden.  

 

13. Lotingsvoorstel Retrievers        
Voorzitter leest de reactie voor die ze van Chirstine Poelstra via e-mail heeft ontvangen. 
Rob Schmidt: de NRC heeft het goedgekeurd. 
Vijf andere Retriever verenigingen zijn aanwezig. Er is over het voorstel nog niet gesproken binnen 
de verenigingen.  
Jacqueline Hofland: binnen de LKN er het wel besproken, maar moet dit nog bespreken met het 
bestuur. 
 
Stemming: andere verenigingen onthouden zich van stem. 
 
Stemming: Voor: 1  Tegen: 4  Onthoudingen: 17 
 
Voorzitter: Het Lotingsvoorstel wordt doorgeschoven.   
 
Willem van Tuyl, voorzitter CJ, merkt op dat eind 2020 de 40/60 regeling vervalt. Indien er dan nog 
geen ander lotingsvoorstel is, is er een probleem. Voor 31-12-2020 moet er iets geregeld zijn. Dit 
geldt voor de Staande Honden en de Retrievers. 

 

14. Aanschaf chipreader VWOV-en  
Indien de gedelegeerde dit wil, moet hij/zij moet zij de deelnemende honden kunnen controleren. 
Een chipreader moet aanwezig zijn op de dag van de wedstrijd. 

 

15. Vertegenwoordiging en vervanger JWR namens VWOV      
Degenen die in de JWR plaatsnemen namens een rasvereniging, moeten kennis van zaken hebben, 
met betrekking tot de gehele organisatie van de veldwedstrijden en alle problematiek hieromheen.   
Ook het bestuur van de rasvereniging moet ook op de hoogte zijn van de besluiten die binnen de 
JWR worden genomen. 
 
Er is afgesproken dat er een vaste vertegenwoordiger en vaste vervanger namens de rasvereniging 
aan de vergaderingen van de JWR zullen deelnemen. 
 
Als bijlage bij de agenda (bijlage nr. 15) is een formulier meegestuurd waarop de namen en  
e-mailadressen van het bestuur, de vaste vertegenwoordiger en de vaste vervanger vastgelegd 
kunnen worden. 

 
Voorzitter vraagt of iedereen hiermee akkoord gaat; voorstel wordt unaniem goedgekeurd. 

 
Jur Deckers wil er formeel op wijzigen dat in de Orweja overeenkomst staat, dat vervanging van de 
vertegenwoordiger in de JWR-vergadering uitgesloten is.  
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In de JWR-vergadering van 18-06-2019 is besloten tot een wijziging van deze bepaling. In verband 
met de reorganisatie van Orweja is het besluit genomen om de vervanging van de JWR leden te 
gedogen, zie het schrijven van de RvB, totdat er een nieuwe structuur is. 

 
Gevraagd wordt het formulier z.s.m. insturen.  

 

16. Rondvraag 
• Jacqueline Hofland heeft een e-mail gestuurd met het verzoek om een toepassing toe te voegen 

aan MyOrweja ten behoeve van het automatisch incasseren van de inschrijfgelden. 
 

Is doorgestuurd naar de webbeheerders om een offerte op te vragen bij de provider voor deze 
aanpassing.  

• De kosten van deze aanpassing zijn begroot op € 3.000, -.  
Op basis hiervan is besloten het verzoek niet te honoreren.  

 

• Jan Luijendijk: 
Onlangs is er een keurmeestersoverleg geweest van de Staande Honden. 
Punten vanuit het keurmeestersoverleg: 
BVT:  
De keurmeesters Staande Honden zijn erg somber over het voortbestaan en de functie van de 
BVT. Het FTC zal hiernaar kijken, maar ook de discussie hierover zal binnen de JWR gevoerd 
moeten worden 

 
Koud apport 
Er is verschil in uitvoering van het koud apport.    
De wijze waarop dit moet worden uitgevoerd is de volgende: 
De eend wordt meegenomen in het veld. Direct na het maken van een punt direct volgt dan  
het koud apport.  
Ten aanzien van het apporteren van een fazant en/of patrijs, geldt dat dit geringde dieren 
moeten zijn en dat het voor iedereen geldt. 

 
Veldwedstrijden 6/6 
Er is opgemerkt dat in de kalender van de veldwedstrijden steeds vaker wedstrijden voorkomen 
waarvan twee op één dag en het deelnemersaantal is dan 6 voor de open klassen en 6 voor de 
jeugd. Dit is geen goede ontwikkeling. Er is hiervoor reeds een verklaring gegeven door de 
organisaties, maar dit is niet voldoende. 
De minimumeis voor een CAC-wedstrijd is 6 deelnemers en voor het overige is geen regelgeving 
aanwezig. Mocht deze trend zicht doorzetten, zal er regelgeving worden gemaakt. 

 
Ine Gimbrère licht toe dan een aantal wedstrijden van de Drentsche Patrijs op deze manier 
georganiseerd zijn en dat dit de voorwaarden zijn van de veldeigenaren. 
Jan: Het is niet iets eenmaligs, maar het is een trend aan het worden. 
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Het organiseren van een CACIT-wedstrijd in het buitenland. 
Het FCI staat niet toe dat een Nederlandse organisatie een wedstrijd in het buitenland 
organiseert. Voor een speciaal wedstrijd zal dit met het FCI moeten worden overlegd. 

 

• Willem van Tuyl dankt voor de gastvrijheid en wenst iedereen een mooi seizoen toe. 
 

• Elly ’t Lam vraagt hoe het zit met het aanleveren van keurmeesters vanuit de eigen 
rasgroep. Ook zij heeft een traject hiervoor doorlopen, maar nooit de mogelijkheid gehad 
om examen te doen.  
 
Voorts heeft ze een vraag aan de voorzitter van het FTC: Er zijn vorig jaar twee personen   
vanuit de discipline Staande Honden uit het FTC gestapt en vraagt wie dit nu 
vertegenwoordigt? Deze vertegenwoordiging moet er wel zijn uiteraard. 
 Jan Luijendijk: Formeel hoeft er geen vertegenwoordiging te zijn per discipline en hij vult     
 dit – vooralsnog- in. Het is ook in het keurmeestersoverleg ter sprake gekomen, maar er  
 zijn geen liefhebbers hiervoor.  

   Jur Deckers denkt dat wellicht dat de reorganisatie van Orweja hier meer ruimte voor  
   biedt. 
   Jan: Hier hangt het inderdaad wel vanaf.  
 

• Ruud Onderwater vraagt wat de status is omtrent de elektronische correctieband.  
Voorzitter heeft informeel gehoord dat het één jaar is uitgesteld. 
Jur Deckers bevestigt dit. Er was aangekondigd per 01-07-2020, maar heeft niets gelezen. 
Ditzelfde geldt voor het coupeerverbod van de staart (t.b.v. de shows). 
 

• Linda Post: Ze is nog maar een paar keer bij de JWR-vergadering aanwezig geweest, en vindt 
dat de sfeer een beetje tegen elkaar is, in plaats van met elkaar. Ze vraagt zich af waarom, 
omdat we toch hetzelfde doel dienen en vind dit jammer.  
 

• Jur Deckers;  
Reeds jaren geleden is ooit door Sjaak Bolle de werkstandaarden van de Staande Honden 
aan de orde gesteld.  
Jan Luijendijk; erg weinig rassen hebben dit ingeleverd.  
Voorzitter stelt voor hier weer meer aandacht aan te gaan besteden. 
Dick Visser: de vereniging voor Stabij en Wetterhoun heeft een werkstandaard voor de 
Wetterhoun klaar. Deze moet nog worden goedgekeurd door de ALV.   
Voor de Stabij zijn ze hier mee bezig. 
 

• Voorzitter heeft van Michiel Groenewegen een reactie ontvangen n.a.v. haar verzoek in de 
vorige vergadering. Het actiepunt was de uitwerking van efficiënte vergadering. Michiel 
heeft aangegeven dat e.e.a. afhankelijk van de reorganisatie en te weinig invloed hierop 
heeft.  
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• Elly van Wijngaarden 
In het kader van een verdere automatisering van de administratie/boekhouding van Orweja 
zullen er dit najaar seizoen, als pilot, overzichten worden verstuurd naar de VWOV-en met 
een specificatie van de wedstrijden en het totaalbedrag van de te betalen Orwejabijdrage. 
Gevraagd wordt het totaalbedrag over te maken onder vermelding van het 
referentienummer op het overzicht. 
 

17. Datum volgende vergadering en sluiting     
Daar er voor de Staande Honden en Retrievers nog een lotingsregeling moet worden goedgekeurd 
voor het einde van 2020, wordt besloten begin december 2020 nog een vergadering in te plannen. 
 

DATUM Donderdag 3 december 2020    
LOCATIE SCHIMMEL 1885 te Woudenberg 
AANVANG 19.30 uur 

 
N.B.  
Conform de afspraak binnen de JWR zullen de notulen niet worden behandeld in de 
volgende vergadering. Reacties op deze notulen ontvang ik graag binnen 2 maanden. 
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Besluitenlijst JWR-vergadering 02-07-2020 

 

1.  De JWR gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van het AVR, supplement      
 Zweet- en Dashonden. 

 
2. De JWR gaat akkoord met het jaarverslag 2019. 

 
3. De JWR gaat akkoord met de jaarrekening 2019. 

 

4. De JWR gaat akkoord met de Lotingsregeling Spaniels 

 

5. De JWR gaat akkoord met de reglementswijziging van de Certificaatdagen Spaniels 
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Presentielijst JWR-vergadering 02-07-2020 
    

VWOV Vertegenwoordiger  Wel/niet aanwezig 

Beagle Club Nederland M. Koch afwezig zonder bericht 

Bracco Italiano Club R. Hazenberg aanwezig 

Cesky Fousek Vereniging Nederland J. de Boer afwezig zonder bericht 

Chesapeake Bay Retriever Club N. Stevens afwezig zonder bericht 

Continentale Staande Honden Vereeniging W. Rodenburg aanwezig 

Engelse Springer Club Nederland M. Groenewegen aanwezig 

Epaneul Breton Club J. Rooijakkers aanwezig 

Flatcoated Retriever Club  E. Kapper afwezig met kennisgeving 

Golden Retriever Club R. Dings aanwezig 

Gordon Setter Vereniging Nederland R. Kamman aanwezig 

Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland F. Krijbolder afwezig zonder bericht 

Ierse Setter Club Nederland W.M. Davelaar  aanwezig 

Labrador Kring Nederland J. Hofland aanwezig 

Nederlandse Brakken Club T. Mennen afwezig met kennisgeving 

Epagneul Vereniging Nederland J. Huisman aanwezig 

Nederlandse Fauve de Bretagne Club G.Tans aanwezig 

Nederlandse Foxterrier Club L. Post aanwezig 

Nederlandse Gordon Setter Club N. Lamers afwezig zonder bericht 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging J. Kisjes afwezig met kennisgeving 

Nederlandse Korthals Griffon Club C. Baars afwezig zonder bericht 

Nederlandse Labrador Vereniging C. Poelstra-Hooghart afwezig met kennisgeving 

Nederlandse Pointer Club T. Kerklaan aanwezig 

Nederlandse Retriever Club R. Schmidt aanwezig 

Nederlandse Teckel Club M. van Eekert afwezig met kennisgeving 

Nederlandse Vereniging Duitse Staande Korthaar T. Wouters aanwezig 

Ned. Vereniging Hongaarse Staande Hond Vizsla R. Groenendijk aanwezig 

Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier G. Vastenburg afwezig zonder bericht 

Nederlandse Vereniging Langhaar M. de Jonge aanwezig 

Ned. Vereniging voor Stabij- en Wetterhoun D. Visser aanwezig 

Vereniging Liefhebbers van de Engelse Setter E. 't Lam aanwezig 

Vereniging De Drentsche Patrijshond I. Gimbrère aanwezig 

Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond G. Hagen afwezig met kennisgeving 

Vereniging Vrienden Duitse Draadhaar R. Onderwater aanwezig 
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Vervolg presentielijst JWR-vergadering 02-07-2020 
 
 

VWOV Vertegenwoordiger  Wel/niet aanwezig 

Vereniging Weimarse Staande Hond T. van den Dam-Sloof afwezig zonder bericht 

Welsh Springer Spaniel Club J. van Aart aanwezig 

Werkende Flatcoated Retriever Groep J. Schonhage aanwezig 

Raad van Beheer J. Deckers aanwezig 

Commissie Jachthonden W. van Tuyll van 
Serooskerken 

aanwezig 

Field Trial Comité J. Luijendijk aanwezig 

Orweja ambtelijk secretaris E. van Wijngaarden aanwezig 

Field Trial Comité/ lid Zweet- en Dashonden R. Kamerling aanwezig 
 


