Jachthonden Wedstrijd Raad
e-mail orweja@gmail.com

Notulen JWR vergadering 3 december 2020
Via Video Call
Aanwezigen en afmeldingen: zie bijgevoegde presentieslijst
De vergadering wordt online gehouden in verband met de Coronamaatregelen.
Aantal VWOV-en 35
Aanwezig
24
Afwezig
11
(waarvan 1 VWOV zonder bericht)
Vertenwoordiger Raad van Beheer
1. Opening
Mevr. Wilma Rodenburg (voorzitter) heet iedereen welkom op deze online JWR vergadering.
In het kort worden een paar vergaderafspraken gemaakt.
Voorzitter; het is een bijzonder tijd waar we in leven, zowel privé als zakelijk.
De verenigingen hebben eigenlijk alleen maar vergaderingen, vele wedstrijden en
evenementen zijn niet door gegeaan. Voor wat de veldwedstrijden in het najaar van 2020
betreft hebben de meeste wedstrijden nog kunnen plaatsvinden. De wedstrijden voor de
Spaniels zijn voor 2020 geannuleerd.
Tevens een hartelijk welkom voor de voorzitter CJ, de heer Baron WDJ van Tuyll en de
voorzitter van het FTC de heer J.A.P. Luijendijk.
2. Mededelingen
Voorzitter: de laatste maanden zijn er een aantal mensen die zeer betrokkenen waren bij
Orweja, als keurmeester of anderzins, overleden;
o Wim Dijkkamp 31-08-2020
o Ad Baijens 19-09-2020
o Wim van Doorn 28-11-2020
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de overledenen.
Christine Poelstra (JWR vertegenwoordiger Ned. Labrador Vereniging) is niet aanwezig ivm
het overlijden van haar echtgenoot.
Het gaat naar omstandigheden goed met haar en Christine bedankt eenieder voor alle
aandacht die ze ontvangen heeft.
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3. Lotingsvoorstel rubriek Retrievers
Voorzitter vraagt wie van de vertegenwoordigers van de Retriever verenigingen het voorstel
wil toelichten.
Rob Schmidt (Ned. Retriever Club) licht het voorstel verder toe. Er is overleg geweest met
alle retriever verenigingen en na enkele aanpassingen is er overeenstemming met alle
verenigingen.
Er is in de tekst gekozen voor het woord ‘green card’. De betekenis van een “Green card” is
een verblijfsvergunning in de USA. Een betere benaming zou zijn “Wild Card”.
Het woord wordt in het lotingsvoorstel aangepast.
artikel 10.
Zoals het nu omschreven is, lijkt het net of de artikelen 1 t/m 9 niet gelden voor CACIT
wedstrijden. Wellicht moet dit wat duidelijker omschreven worden om misverstanden te
voorkomen.
Jan Luijendijk is het hier mee: de uitleg is juist en duidelijk, maar de omschrijving zou iets
moeten worden aangepast.
De wild cards worden bepaald aan de hand van vastgestelde criteria en iedere Retriever
vereniging afzonderlijk is vrij om hiervoor de criteria vast te stellen.
Christel Schattevoet (vervanger Christine Poelstra, Ned. Labrador Vereniging) heeft nog een
paar opmerkingen;
• Evaluatie van de lotingsregeling over twee jaar
• met deze regeling minder B honden krijgen een kans krijgen om mee te doen.
• Beperking in het aantal buitenlandse deelnmers.
De beantwoording van bovengenoemde punten:
• Evaluatie: een goed plan. Zal worden meegenomen.
• De B honden worden, in de praktijk, zelden buiten spel gezet.
• Buitenlandse deelnemers; in het verleden is gebleken dat dit wel mee valt.
Jan Luijendijk voegt toe dat de beperkingen kunnen alleen gelden voor de CAC wedstrijden
en niet voor de CACIT wedstrijden.
Voorzitter vraagt of er bezwaren zijn tegen onthouding van stemmen.
Er zijn geen bezwaren.
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Stemming lotingsvoorstel rubriek Retrievers:
Onthouden van stem: 17
Tegen:
0
Voor:
7

4. Lotingsvoorstel rubriek Continentaal Staande Honden
Ine Gimbrère (ver. Drentsche Patrijshond) licht het lotingsvoorstel toe, namens de staande
honden verenigingen. Het voorstel is in goed overleg tussen alle Continentaal Staande
Honden verenigingen tot stand gekomen. In de tekst is een aantal punten in het rood
aangegeven. Deze zijn in het laatste overleg niet besproken. Althans deze kan ze niet
terugvinden in de notities die ze heeft gemaakt.
Bij een wedstrijd met minder dan 12 deelnemers kan de rasvereniging maar één
voorrangsplaats geven. Indien er meer zijn ingeschreven met kwalificaties moet er worden
geloot. Voorzitter merkt op dat dit punt wel is besproken tijdens het overleg.
Ruben Groenendijk vraagt zich af of dit interpretatie verschillen zijn en of er een handleiding
/beschrijving kan komen van de loting.
Voorzitter vindt dit een goed idee en vraagt aan Ruben om dit verder uit te werken.
Gevraag wordt of de lotingen niet via Orweja kunnen worden gedaan. Voorzitter vraag aan
de voorzitter van het FTC of hij hierop wil reageren.
Jan Luijendijk heeft hier geen problemen mee, sterker nog afgelopen seizoen is er regelmatig
ingegrepen voor wat betreft de lotingen. Maar de VWOV-en zullen hierover een beslissingen
moeten nemen. iets van moeten vinden, maar wil hier wel voor pleiten. Afgelopen seizoen
vaak moeten ingrijpen.
Bij de retrievers is gekozen voor het online lotingssysteem “Random picker”. Met dit
lotingssysteem kan maar 1x een loting worden gedaan en is reeds getoetst op
fraudegevoeligheid.
Het lotingsprotocol/ -procedure via Orweja zal op de agenda van de eerstvolgende JWR
vergadering (14-01-2020) worden gezet.
Voorzitter complimenteert de vertegenwoordigers van de Continentaal Staande Honden
vereniging voor het tot stand komen van het lotingsvoorstel en vraagt de leden of het
duidelijk is dat de rode tekst aanvullingen zijn?
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Kees Stroomer (a.i. vertegenwoordigder van NVDSK) geeft ook de complimenten voor het
voorstel. Eerst was de loting niet geheel duidelijk, maar nu helder. Kees zou ook graag zien
dat in het verlengde van de retrievers er een evaluatie na een of twee jaar plaatsvindt.
Jan Luijendijk is ook blij dat het voorstel in goed overleg tot stand is gekomen en bedankt de
verenigingen dat hij bij de bijeenkomsten aanwezig mocht zijn.
Tevens voegt hij toe dat de uitsluitingen genoemd in het lotingsvoorstel moeten worden
opgenomen in het AVR. Deze zullen apart door de beleidscommissies moeten worden
geaccordeerd.
De opmerking wordt gemaakt dat uitsluiting bij een aantekening ‘eliminé’ erg zwaar is,
echter in het document staat niet “eliminé”, maar “insufficient”(INS). Deze uitsluiting is
meegenomen daar het kwaliteitsniveau bij de Staande Honden gemiddeld niet groot is.
Indien de INS worden meegenomen in de selectie voor deelname wordt het aantal
inschrijvingen hiermee automatisch gereguleerd voordat de loting op basis van kwaliteit
plaatsvindt.
Dit punt zal in de evaluatie worden meegenomen.
In het inleidende document bij punt 1 staat: “Er zijn 14 VWOV-en”. Ook de Continentaal
Staande Honden Vereeniging is een rasverening (een vereniging van verschillende rassen).
De voetnoot moet worden aangepast in 15 verenigingen.
Ine Gimbrère zal de aanpassingen verwerken en binnen 10 dagen doorsturen naar Orweja.
Kees Stroomer vraagt indien de uitsluitingscriteria niet door het FTC worden goedgekeurd,
wat blijft er dan nog van het totaalpakket over?
Jan Luijendijk legt uit dat dit wel zal meevallen binnen het FTC. De CJ zou in theorie nog wel
hier iets van kunnen vinden, maar de kans dat het wordt afgekeurd is nihil. Jan verzoekt Ine
dit in de considerans van het lotingsvoorstel op te nemen.
Jan Luijendijk wil nog wel opmerken dat het uitgangspunt voor de veldwedstrijd 12 honden
moet zijn. Zonder een buitengewone motivering voor een wedstrijd van 6 honden, zal er
geen vergunning meer worden verleend.

Stemming:
Voorzitter stelt voor dat alleen de Continentaal Staande Honden verenigingen stemmen over
het lotingsvoorstel. De overige VWOV-en gaan akkoord hiermee.
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Stemming lotingsvoorstel rubriek Continentaal Staande Honden:
Onthouden van stem: 13
Tegen:
0
Voor:
11
5. BVT evaluatie 2020
Voorzitter vraag aan Jan Luijendijk of hij hier iets over kan zeggen. De VWOV-en willen toch
doorgaan met de BVT. Er zal dan ook een definitief reglement moeten komen.
Jan Luijendijk is hiervan een groot voorstander en zal datum inplannen voor een
evaluatiebijeenkomst met de JWR leden - en keurmeesters Staande Honden.
Belangrijke onderdelen van deze evaluatie zijn;
• een meer eenduidige beoordeling van de BVT.
• Een selectievere beoordeelding (“belovend” en “veel belovend”)
Er zijn enkele verenigingen die in het voorjaar een BVT willen organiseren.
• Drentsche Patrijs
• Heidelwachtel
• EVN (in februari 2021)
• DSK
Vorig jaar was het erg moeilijk keurmeesters te vinden om de BVT te keuren.
Jan Luijendijk zegt toe de keurmeester hierop aan te spreken.

6. Rondvraag
Rob Schmidt: het lotingsreglement voor de apporteerwedstrijden van de staande honden;
Is het een idee dit te kopieren van de Retrievers?
Voorzitter; zal worden meegenomen in het volgende overleg.
Guido Tans;
De lotingsregeling stopt einde dit jaar. Zelf heeft hij een zweetproef georganiseerd dit jaar,
maar deze was zwaar overtekend. Het lotingsvoorstel van de Retrievers vindt hij een goede
lotingsregeling en ook de Random Picker is een prima lotingssysteem.
Guido vraag of dit ook op deze manier voor de Zweetproeven geregeld kan worden?
Jan Luijendijk vindt dat dit is echt iets van de verenigingen, maar wellicht dat Ruud
Onderwater (keurmeester zweetwerk) er iets over kunnen zeggen.
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Ruud Onderwater: 15 december a.s. is er een overleg met keurmeesters Zweet- en
Dashonden. Hij kan dit op de agenda zetten van deze vergadering.
Nellie Stevens: haar vereniging(Chesapeake Bay Retriever Club) is hier geen voorstander van.
Zij willen graag de indeling van de wedstrijden zelf blijven doen.
Jan Luijendijk licht toe dat per 31-12-2020 de “40-60 lotingsregeling” is vervallen en dat er
dan, indien er geen lotingsregeling is, 100% geloot moet worden. Deze loting moet vooraf
aangekondigd worden (website vereniging en -eventueel- openbaar facebook pagina) de
loting moet openbaar zijn.
Voorzitter vindt dat de verenigingen met elkaar consensus moeten vinden en duidelijkheid
naar de deelnemers moeten verschaffen. Het is niet wenselijk dat iedere vereniging het op
zijn ‘eigen wijze’ gaat doen. Dit houdt in dat verenigingen die zweetproeven organiseren,
een soort reglement moeten maken.
Guido Tans: momenteel is er niets en dit betekent dat er vanaf 01 januari 2021 100% geloot
moet worden. Guido zal een lijst maken welke vereniging dit betreft en zal een mailing
hierover gaan sturen.

7. Sluiting
Voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en is zeer verheugd met
het behaalde resultaat.
Eerstvolgende.JWR vergadering is 14 januari 2021.
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Besluitenlijst JWR-vergadering 03-12-2020
1. De JWR gaat akkoord met de Lotingsregeling Retrievers
2. De JWR gaat akkoord met de Lotingsregeling Continentaal Staande Honden
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Presentielijst JWR-vergadering 03-12-2020
VWOV
Bracco Italiano Club
Cesky Fousek Vereniging Nederland
Chesapeake Bay Retriever Club
Continentale Staande Honden Vereeniging
Engelse Springer Club Nederland
Epagneul Breton Club Nederland
Flatcoated Retriever Club
Golden Retriever Club Nederland
Gordon Setter Vereniging Nederland
Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland
Ierse Setter Club Nederland
Labrador Kring Nederland
Nederlandse Brakken Club
Epagneul Vereniging Nederland
Nederlandse Fauve de Bretagne Club
Nederlandse Foxterrier Club
Nederlandse Gordon Setter Club
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
Nederlandse Korthals Griffon Club
Nederlandse Labrador Vereniging
Nederlandse Pointer Club
Nederlandse Retriever Club
Nederlandse Teckel Club
Nederlandse Vereniging Duitse Staande Korthaar
Nederlandse Vereniging Heidewachtelliefhebbers
Nederlandse Vereniging Hongaarse Staande Hond Vizsla
Nederlandse Vereniging Langhaar
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhoun
Vereniging Liefhebbers van de Engelse Setter
Vereniging De Drentsche Patrijshond
Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond
Vereniging Vrienden Duitse Draadhaar
Vereniging Weimarse Staande Hond
Welsh Springer Spaniel Club
Werkende Flatcoated Retriever Groep
Commissie Jachthonden
Raad van Beheer
Field Trial Comité
Orweja

Vertegenwoordigeraanwezig
R.B. Hazenberg
aanwezig
J. de Boer
aanwezig
N. Stevens
aanwezig
W. Rodenburg
aanwezig
M. Groenewegen afwezig met bericht
J. Rooijakkers
aanwezig
E. Kapper
aanwezig
R. Bartens
aanwezig
R. Kamman
aanwezig
F. Krijbolder
afwezig met bericht
W. Davelaar
aanwezig
J. Hofland
aanwezig
T. Mennen
afwezig met bericht
J. Huisman
aanwezig
G. Tans
aanwezig
L. Post
aanwezig
N. Lamers
afwezig met bericht
J. Kisjes
afwezig met bericht
C. Budel
afwezig zonder bericht
C. Schattevoet
aanwezig
T. Kerklaan
afwezig met bericht
R. Schmidt
aanwezig
M. van Eekert
afwezig met bericht
K. Stroomer (a.i.) aanwezig
C. Tilburgs
aanwezig
R. Groenendijk
aanwezig
M. de Jonge
afwezig met bericht
D. Visser
aanwezig
E. 't Lam
aanwezig
I. Gimbrère
aanwezig
G. Hagen
afwezig met bericht
R. Onderwater
aanwezig
J.A.M. Deckers
aanwezig
R. Reinink
afwezig met bericht
J. Schonhage
aanwezig
W. van Tuyll
aanwezig
J. Veeneman
afwezig zonder bericht
J. Luijendijk
aanwezig
E. van Wijngaarden aanwezig
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