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VOORWOORD
Een Dummy Apporteer Test (DAT) is een wedstrijdformule van Stichting Jachthond In Opleiding.
De missie van een DAT is op maatschappelijk verantwoorde wijze jachthondenwedstrijden te organiseren voor
het werk ná het schot. Bij een DAT wordt uitsluitend gebruik gemaakt van kunststof dummy’s. Deze exclusiviteit
geeft alle honden en voorjagers een eerlijke kans de testen te doorstaan door consistentie en gelijkheid bij alle
wedstrijdscenario’s.
De wedstrijd bestaat uit een aantal jachthondentesten in competitief verband die combinaties van veldtesten en
watertesten in diverse jacht- en beheer scenario’s omvatten. De deelnemers worden beoordeeld op markeren,
memory, lijnen, blinds evenals appèl en controle.
DAT maakt de jachthondensport toegankelijk voor alle niveaus en biedt de deelnemende combinaties de
mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door het faciliteren van een geavanceerde wedstrijdformule.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën of op welke
manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Jachthond In Opleiding.
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Hoofdstuk 1
Algemene voorschriften

1.1 Hond
Het woord “hond” waar in deze voorschriften gebruikt omvat beide geslachten
1.2 Deelnemende rassen
Een DAT staat open voor jachthondenrassen die officieel zijn erkend middels een stamboom en behoren tot
rasgroep 7 en 8.
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1.3 Loopse teven en gesteriliseerde- of gecastreerde reuen.
Deelnemende honden kunnen voorafgaand aan de wedstrijd onderworpen worden aan een eenvoudige
medische controle. Loopse teven zijn niet toegestaan op het wedstrijdterrein. Het is NIET toegestaan om deel te
nemen met gesteriliseerde- of gecastreerde reuen. Indien een deelnemer een loopse teef, een gesteriliseerdeof een gecastreerde reu toch laat deelnemen, zal dit worden beoordeeld als onsportief gedrag. Bij onsportief
gedrag volgt diskwalificatie. Er zal geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden. De overtreding van de regels
zal voorgelegd worden bij de Wedstrijdcommissie, die kan besluiten de combinatie te schorsen voor de rest
van het wedstrijdseizoen.

ON

D

IN

1.4 Vaccinaties
Alle deelnemende honden dienen voldoende beschermd te zijn middels (reguliere) vaccinaties waarvan
de geldigheid aantoonbaar is of middels titerbepaling, aangetekend is in het EU dierenpaspoort door een
praktiserend dierenarts met geldigheidsdatum.
Voor honden komend uit het buitenland is, conform Nederlandse wetgeving, Rabiës enting verplicht. Voor
alle deelnemende honden moet de deelnemer het EU dierenpaspoort op verzoek bij het secretariaat kunnen
tonen.
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1.5 Het doel van een Dummy Apporteer Test (DAT)
“Het doel van een DAT voor jachthonden is jachthonden uit rasgroep 7 en 8 middels verschillende simulaties in
natuurlijke jachtomstandigheden te testen op hun vaardigheden om te beoordelen of zij in basis geschikt zijn
om een rol te vervullen in een echte jachtsituatie als betrouwbare jachtgezel voor het werk na het schot”
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1.6 Jachthondenwedstrijden
Een DAT voor jachthonden is een jachthondenwedstrijdvorm. Tijdens een DAT laten voorjager en hond zien in
hoeverre dat zij de voorkomende disciplines voor het werk na het schot beheersen die op een bepaald niveau
worden gevraagd. Dit doen zij door een DAT voor jachthonden af te leggen die uit een aantal voorgeschreven
gesimuleerde jachtsituaties bestaat. Een Official beoordeelt de uitvoering van de hond voor trainingsstatus en
doorzettingsvermogen. De Official beoordeelt tevens de voorjager op stijl van voorjagen. De Official beoordeelt
de prestaties van de hond en de voorjager per test en geeft een cijfer van 0 tot 10 voor deze 3 categorieën. De
gemiddelde beoordeling van deze 3 categorieën, alsmede de score volgens de voorschriften in het Reglement
bepalen het eindresultaat van de wedstrijd.
1.7 Wedstrijdklassen
DAT voor jachthonden is opgesplitst in verschillende wedstrijdklassen, van beginners tot topsport niveau. In
de Junior klasse komen honden uit in de leeftijd vanaf 12 maanden tot maximaal 36 maanden. Honden ouder
dan 36 maanden promoveren automatisch naar de Major klasse. Bij een DAT kunnen deelnemende honden
promotiepunten verdienen voor hun prestaties. Honden die in respectievelijk de Junior- of Major klasse meer
dan 50 promotiepunten behalen, promoveren naar een hogere wedstrijdklasse. Indien een hond in de Junior
Klasse voldoende promotiepunten behaald heeft én de hond ouder is dan 24 maanden, promoveert de Junior
hond naar de Major klasse. Indien er voldoende promotiepunten zijn behaald in de Major klasse promoveert de
hond naar de Master klasse. Naast het behalen van promotiepunten kunnen de honden ook eretitels behalen bij
uitzonderlijke prestaties. De volledige promotie- en eretitelregeling staat nader omschreven in het reglement.
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1.8 Natuurlijke jachtomstandigheden
Bij een DAT voor jachthonden moet ‘een gesimuleerde jacht- of beheersituatie’ worden geïnterpreteerd als
‘natuurlijke jachtomstandigheden’. Natuurlijke jachtomstandigheden zijn in verschillende delen van het land
onderhevig aan grote variaties. Van honden uit rasgroep 7+8 mag worden verwacht dat zij een gedefinieerde
hoeveelheid vaardigheden hebben om te dienen als capabele jachtgezel in veel verschillende jachtsituaties.
Een DAT voor jachthonden biedt een methodiek om benodigde vaardigheden van jachthonden te beoordelen
en of zij in basis de kwaliteit en bedrevenheid bezitten om als betrouwbare jachtgezellen mee te gaan in een
praktijkjacht voor het werk na het schot.
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Hoofdstuk 2
Testvereisten voor Junior-, Major en Master Klasse
2.1 Testafstanden
Testafstanden op land en water in de Junior klasse mogen niet verder zijn dan 100 meter vanaf de inzetplaats.
Testafstanden op land en water in Major klasse mogen niet verder zijn dan 200 meter vanaf de inzetplaats.
Testafstanden op land en water in de Master klasse mogen niet verder zijn dan 300 meter vanaf de inzetplaats.
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2.2 Marks, Blinds, Semi-Blinds en Memories
Marks, Blinds, Semi-Blinds en Memories zijn in alle jachthondentesten van primair belang. De honden mogen
door de voorjager aanwijzingen krijgen in alle wedstrijdklassen. In markeersituaties is geven van aanwijzingen
aan de hond nadat deze is uitgezonden op een apport ongewenst en zal worden gezien als uiterste poging
om het apport binnen te krijgen. Een hond die met aanwijzingen van de voorjager in een markeersituatie
het apport vindt dient met een lage kwalificerende score te worden beoordeeld op trainingsstatus en
doorzettingsvermogen. Een hond die direct vertrekt, zonder aanwijzingen het valgebied ingaat en het apport
bij de voorjager ter hand stelt, zal worden beoordeeld met een aanzienlijk hogere score dan een hond die met
aanwijzingen van de voorjager naar het valgebied wordt gebracht. De valplaatsen van Blinds en Semi-Blinds
worden aangegeven met een markering die zichtbaar is voor de voorjager, Official en Assistent Official. Het
aangeven van de valplaatsen middels een markering garandeert voor iedere deelnemer een zelfde valgebied
en maakt de uitgangspunten om de hond in het valgebied te krijgen voor iedere voorjager gelijk.
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2.3 Aantal apport valgebied Blinds en Semi Blinds
Bij testen met Blinds en/of Semi Blinds mag er niet meer dan één apport per valgebied worden neergelegd.
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2.4 Runners/flyers
Bij markeeropdrachten kan een onderscheid gemaakt worden in z.g. “dead Birds” en “runners/flyers”. De
runners/flyers simuleren een ziekgeschoten stuk wild. De runners/flyers zijn herkenbaar aan een lint dat aan
de dummy bevestigd is.
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2.5 Junior jachthondentesten
De honden worden getest in 4 jachtsituaties, bij voorkeur tenminste 1 water test en 3 landtesten en combinaties
hiervan. De honden worden getest op tenminste 4 markeeropdrachten. Twee op het land en twee op- en/
of aan de overzijde van het water. Er mogen niet meer dan 2 markeeropdrachten worden verwerkt in één
test. Alle testen bestaan uit meervoudige apporteeropdrachten. In de 4 jachtsituaties worden in totaal 9
apporteeropdrachten verwerkt. De testen worden uitgezet door simulatie van realistische en natuurlijke
jachtomstandigheden waarbij gebruik gemaakt kan worden van camouflagehutjes, lokkers, verleidingen,
bootjes, simulators etc. Windrichting, hekken, overige belemmeringen, eilanden, landpunten, glooiend terrein,
dichte dekking, slootlijnen etc. zijn belangrijke factoren bij het uitzetten van de testen om Junior honden te
beoordelen in diverse jachtscenario’s als capabele jachtgenoten.
De honden moeten stabiel zijn en dienen aangelijnd naar de inzetplaats te worden gebracht. De beoordeling
van de Official start nadat de deelnemer is opgeroepen en het testgebied betreedt. De Officials beoordelen
het aangelijnd volgen naar de inzetplaats als volgt: Na het “volg” commando wandelt de deelnemer met
de hond ter hoogte van het been in een gelijkmatig tempo naar de inzetplaats, waarbij de hond niet trekt
aan de lijn. Extra commando’s (verbaal en/of non verbaal) tijdens het volgen naar de inzetplaats worden
beoordeeld conform het “2 strafpunten systeem”. Een Junior hond die niet onder controle is (springen,
trekken, blaffen, piepen etc.) als deze het testgebied betreedt en naar de inzetplaats wordt gebracht zal
worden beoordeeld met een lage score voor trainingsstatus. In extreme gevallen zal de Official de hond
een score 0 toekennen.
De hond moet een apport bij de voorjager ter hand stellen. Het niet ter hand stellen van het apport zal
beoordeeld worden met score 0 in trainingsstatus.
Een hond mag worden aangemoedigd om te werken maar overdreven veel lawaai bij het aanmoedigen
van de hond duidt op een gebrek aan jachtpassie, waardoor de hond zal worden beoordeeld met een lage
score voor doorzettingsvermogen.
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2.5 Vervolg Junior jachthondentesten
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Honden mogen op markeersituaties aanwijzingen krijgen van de voorjager, maar overmatige aanwijzingen
zullen worden beoordeeld met een lage score in trainingsstatus en doorzettingsvermogen. Een hond die
direct na het uitsturen snel naar het valgebied gaat zonder aanwijzingen van de voorjager moet een
aanzienlijk hogere score krijgen dan een hond die aanwijzingen van de voorjager krijgt om bij het apport
te komen.
Er mogen in iedere willekeurige test verleidingen worden toegepast. De verleidingen kunnen bestaan uit
schoten en/of één of meerdere verborgen geluidsimulaties van diverse wildsoorten. Verleidingsapporten
zijn niet toegestaan in de Junior klasse.
Honden mogen uitsluitend meer dan één keer worden uitgestuurd op een apport als er sprake is van
verwarring zoals beschreven in hoofdstuk 6, Sectie 4.5
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2.6 Major jachthondentesten
De honden worden getest in vier jachtsituaties, bij voorkeur met één blind land apport, één blind water apport
(die dubbel mag worden uitgevoerd, blind op land en op/over water), een dubbele markeeropdracht op het
land en een dubbele markeeropdracht op het water. In tenminste één van de testen zal er een verleidingsschot
worden verwerkt. Eén van de testsituaties dient bij voorkeur een Walk-Up te bevatten. In Major testen is er
sprake van een dubbele markeeropdracht indien 2 markeeropdrachten worden gepresenteerd voordat de
hond wordt uitgezonden. In de Major klasse mogen er geen blinde apporten worden verwerkt tussen een
dubbele markeeropdracht. Alle testen bestaan uit meervoudige apporteeropdrachten. In de 4 jachtsituaties
worden in totaal 10 apporteeropdrachten verwerkt. Er mogen maximaal 3 apporteeropdrachten in één test
worden verwerkt.
De honden dienen los voorgejaagd te worden en gecontroleerd los volgend naar de inzetplaats worden
gebracht. Na het “volg” commando wandelt de deelnemer met de hond ter hoogte van het been in een
gelijkmatig tempo naar de inzetplaats. Extra commando’s (verbaal en/of non verbaal) tijdens het volgen
naar de inzetplaats worden beoordeeld conform het “2 strafpunten systeem”. Ongecontroleerd volgen zal
resulteren in een relatief lagere score in trainingsstatus dan in de Junior Klasse.
Het apport dient “modelapport” ter hand worden gesteld bij de voorjager. Het niet ter hand stellen van een
apport zal worden beoordeeld met een score 0 voor trainingsstatus. Het niet “modelapport” ter hand stellen
zal met een lage kwalificerende score voor trainingsstatus worden beoordeeld.
Honden mogen op markeersituaties aanwijzingen krijgen van de voorjager, maar overmatige aanwijzingen
zullen worden beoordeeld met een lage score in trainingsstatus en doorzettingsvermogen. Een hond
die direct na het uitsturen snel naar het valgebied gaat zonder aanwijzingen van de voorjager moet een
aanzienlijk hogere score krijgen dan een hond die aanwijzingen van de voorjager krijgt om bij het apport te
komen.
Een hond op post moet een werkende hond respecteren en mag de werkende hond/voorjager niet afleiden.
De Official moet ongewenst postgedrag in geval van een werkende hond in de Major klasse minder zwaar
beoordelen in de score voor trainingsstatus dan het ongewenst postgedrag dat zij zouden toestaan in de
Master Klasse.
Naast verleidingsschoten mogen er ook verleidingsapporten worden gebruikt. Verleidingen kunnen ook
bestaan uit één of meerdere verborgen geluidsimulaties van diverse wildsoorten.
Honden mogen uitsluitend meer dan één keer worden uitgestuurd op een apport als er sprake is van
verwarring zoals beschreven in hoofdstuk 6, Sectie 4.5.
Honden die in een test van apport wisselen zullen een lage score of een score 0 krijgen in
doorzettingsvermogen en/of trainingsstatus.
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2.7 Master jachthondentesten
Honden zullen worden getest in vier jachtsituaties met meervoudige land- en/of water markeeropdrachten,
een blind op het land, een blind op het water (waarvan minstens één dubbelblind zal worden verwerkt in een
van de testen). Alle testen bestaan uit meervoudige apporteeropdrachten. In de 4 jachtsituaties worden in totaal
14 apporteeropdrachten verwerkt. Er mogen maximaal 4 apporteeropdrachten in één test worden verwerkt. Ten
minste één van de testen zal een Walk-Up situatie omvatten. Verleidingsapporten en/of verleidingsschoten
zoals beschreven in hoofdstuk 4, sectie 14, moeten minstens één keer worden gebruikt.
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2.7 Vervolg Master jachthondentesten
In de Master Klasse wordt de hond uitzonderlijk getest op het markeer en memory vermogen in tenminste
één 3-voudige markeersituatie. De 3-voudige markeeropdracht moet worden gepresenteerd voordat de hond
wordt uitgestuurd op een blind. Gedurende een dubbele markeeropdracht zal de test andere elementen als
een Walk-Up, verleidingsmarks, verleidingsschoten, verleidingsgeluiden, blind(s) etc. bevatten om de optimale
vaardigheden van de hond te testen.
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Bij Master jachthondentesten moet in grotere mate gebruik worden gemaakt van natuurlijke, moeilijke
omstandigheden, obstakels, lokkers en andere jachtuitrusting, jachtwerktuigen en jachtsimulators dan bij
Major jachthondentesten.
In tenminste één test dient het postgedrag van de hond te worden beoordeeld terwijl er een andere hond
aan het werk is. Op post dient de hond de werkende hond volledig te respecteren en mag de werkende
hond/voorjager niet afleiden. Het postgedrag van de hond dient strenger te worden beoordeeld dan in de
Major jachthondentest.
Honden die in een test van apport wisselen zullen een score 0 krijgen voor doorzettingsvermogen.
Net als bij Junior en Major jachthondentesten moeten situaties worden gesimuleerd van natuurlijke en
realistische jachtsituaties. De maximale afstand is niet cruciaal maar de Master jachthondentesten zijn
zwaarder en moeilijker dan Major jachthondentesten.
Het apport dient volgens “modelapport” ter hand worden gesteld bij de voorjager. Het niet “modelapport”
ter hand stellen zal worden beoordeeld met een score 0 in trainingsstatus.
De hond dient los voorgejaagd te worden en gecontroleerd los volgend naar de inzetplaats worden gebracht.
Ongecontroleerd volgen zal in de Master jachthondentest resulteren in een 0 Score voor trainingsstatus.
Honden mogen meer dan één keer worden uitgestuurd op een apport als er sprake is van verwarring zoals
beschreven in hoofdstuk 6, Sectie 4.5. Een hond die onwil toont, dient relatief lager te worden beoordeeld
in de score voor doorzettingsvermogen en trainingsstatus dan in de Major Jachthondentesten.
Honden mogen op markeersituaties aanwijzingen krijgen van de voorjager, maar overmatige aanwijzingen
zullen worden beoordeeld met een lage score in doorzettingsvermogen. Een hond die direct na het
uitsturen snel naar het valgebied gaat zonder aanwijzingen van de voorjager moet een aanzienlijk hogere
score krijgen dan een hond die aanwijzingen van de voorjager krijgt om bij het apport te komen. In Master
jachthondentesten worden de honden strenger beoordeeld op markeren en/of doorzettingsvermogen
dan in Major jachthondentesten.
Honden in de Master jachthondentesten moeten kunnen omgaan met alle mogelijke markeer- en blind
situaties. Honden die (stem- of fluit) commando’s weigeren, niet bereid lijken hun werk uit te voeren,
moeten strenger beoordeeld worden in de score dan honden in de Major jachthondentesten, waar enige
mate van tolerantie mogelijk is. Honden die uitkomen in Master jachthondentesten moeten kwaliteit en
vaardigheden hebben van een volledig opgeleide en ervaren jachthond.
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Hoofdstuk 3
Normen Junior-, Major en Master jachthondentesten
3.1 Competenties en testvereisten
Jachthonden uit rasgroep 7 en 8 behoren zowel op het land als in het water goed te presteren. Deze competenties
worden grondig getest op beide in overeenstemming met de vastgestelde testvereisten zoals omschreven in
het Reglement en voorschriften.
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3.2 Beoordelingscategorieën
De Officials beoordelen de honden op (a) hun natuurlijke vaardigheden, waaronder markeren, zoeken, memory
(geheugen), stijl, doorzettingsvermogen / durf / jachtinstinct en (b) op hun trainingsstatus en noodzakelijke
vaardigheden in een jachtveld zoals het afleveren van het apport, steadiness, controle, reactie en prestatie.
Daarnaast worden de voorjagers beoordeeld op hun stijl en werkwijze met de hond (c). Beslissingen van
Officials om een kwalificerende score toe te kennen moeten in overeenstemming zijn met het reglement en de
voorschriften.
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3.3 Primaire vaardigheden
De mogelijkheid om nauwkeurig te markeren is van primair belang. Een hond die de valplaats van een apport
markeert, mag gebruik maken van de wind en dient de richting aan te nemen die de voorjager hem aanwijst.
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3.4 Model apport
In alle wedstrijdklassen is een modelapport het uitgangspunt. Bij het vinden van het apport moet een hond het
apport zonder twijfel rapen en snel terugbrengen bij de voorjager. De hond mag het apport zowel zittend als
staand ter hand stellen aan de voorjager, op een zodanige wijze dat de voorjager zijn positie in het werkgebied
niet of nauwelijks hoeft te veranderen. De hond mag het apport zowel voor als naast de voorjager ter hand
stellen, mits de Official vooraf geen andere instructies heeft gegeven aan de voorjager. De hond zal het apport
bij de voorjager ter hand stellen en op commando van de voorjager snel en zorgvuldig loslaten. Na het ter
handstellen van het apport zal de hond een positie dicht naast de voorjager aannemen en wachten op de
volgende opdracht.
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3.5 Markeren
Een hond dient na het gegeven commando snel en gretig te vertrekken op de gemarkeerde vallijn zowel op
het land als in het water, ofwel direct op de lijn die door de voorjager gegeven wordt te vertrekken, indien de
hond het markeerapport niet heeft gezien. De hond dient het gebied zo weinig mogelijk te verstoren en moet
reageren op elke aanwijzing die door de voorjager gegeven wordt. Een markeerapport dient met zo weinig
mogelijk aanwijzingen van de voorjager ter hand gesteld te worden. Een hond die niet of slecht reageert op
aanwijzingen van de voorjager heeft een zwakke of matige trainingsstatus. Tenzij de Official van mening is dat
er verzachtende omstandigheden zijn, zal de trainingsstatus worden beoordeeld met een lage score of een
score 0.
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3.6 Uitsturen en handelen in een markeersituatie
In markeersituaties mag een voorjager de hond niet uitsturen totdat alle marks zijn gevallen, tenzij de Official
vooraf andere instructies aan de voorjager heeft gegeven. Zodra alle marks zijn gevallen mag de voorjager
de hond uitsturen op het teken van de Official. Een voorjager mag de hond de richting van het valgebied van
één of meerdere marks aanwijzen of een cue geven op voorwaarde dat de opdracht efficiënt tot stand wordt
gebracht. Indien een hond vertrekt of wordt uitgestuurd voordat de Official hiertoe een teken heeft gegeven
zal worden beoordeeld als inspringen. Bij inspringen dient de Official de deelnemer een score 0 toe te kennen
voor de trainingsstatus. Handling op markeeropdrachten suggereert een zwak markeringsvermogen. Hierdoor
dient de Official een lage score voor de trainingsstatus toe te kennen bij de betreffende markeeropdrachten. De
voorjager mag geen verbale commando’s geven vanaf het moment dat de (Assistent) Official het signaal geeft
dat mark zal worden geworpen of afgeschoten, totdat de Official het teken gegeven heeft dat de hond mag
worden uitgestuurd. In geval dat er meerdere honden op een test worden ingezet, mag de voorjager van de
hond op post niet spreken tegen zijn hond, daar de werkende voorjager/hond of de Official hiervan hinder kan
ondervinden. Bedreigende gebaren of intimidatie naar de hond op post zijn hierbij niet toegestaan en zullen
afhankelijk van de ernst een lage score of een score 0 tot gevolg hebben voor stijl van voorjagen.
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3.7 Het missen van een Mark
Indien een hond in markeersituaties, na te zijn uitgestuurd, (1) terugkeert naar de voorjager voordat het apport
is geraapt zonder dat de voorjager een commando heeft gegeven om terug te komen, behalve in die gevallen
van verwarring (hoofdstuk 6, Sectie 4.5) van de hond over de vraag of deze daadwerkelijk is uitgestuurd om het
betreffende apport te halen; (2) stopt met werken/zoeken; of (3) weigert het apport te rapen na het apport te
hebben gevonden, dient te worden beoordeeld met een score 0 voor trainingsstatus en doorzettingsvermogen,
tenzij er naar mening van de Official verzachtende omstandigheden zijn om de hond als score 0 te beoordelen.
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Een herbeoordeling kan plaatsvinden wanneer een hond vertrekt richting de valplaats, maar binnen 10 meter
van de inzetplaats stopt, terugkeert of wordt teruggeroepen. Deze situatie kan worden toegeschreven aan
verwarring (hoofdstuk 6, Sectie 4.5) bij de hond. In deze situatie mag de hond opnieuw worden uitgestuurd naar
het markeerapport, maar afhankelijk van de ernst zal een lage score voor trainingsstatus, doorzettingsvermogen
en stijl van voorjagen worden toegekend.
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Er zal geen herbeoordeling plaatsvinden indien de hond naar het valgebied vertrekt, het apport niet kan vinden
en vervolgens terugkeert (of wordt teruggeroepen) naar de voorjager. Dit wordt beoordeeld als een gebrek aan
doorzettingsvermogen en zwakke trainingsstatus. Deze situatie dient te worden beoordeeld met een score 0
door de Official. Herbeoordeling op basis van verwarring (hoofdstuk 6, Sectie 4.5) kan niet worden toegepast
indien er ook blinde/verloren apporten in de betreffende test zijn verwerkt.
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Een hond die het apport niet kan vinden in markeersituaties dient door de Official te worden beoordeeld met
een score 0 voor trainingsstatus en doorzettingsvermogen.
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3.8 Het apport rapen en ter hand stellen
Bij het vinden van het apport moet een hond het apport snel en zonder twijfel rapen, snel terugbrengen en
ter hand stellen bij de voorjager. Een hond mag het apport niet loslaten of op de grond laten vallen nadat het
apport is geraapt. Bij het loslaten of laten vallen van het apport dient de Official een onderscheid te maken
tussen het opzettelijk laten vallen, een slechte greep aanpassen, greep verliezen vanwege de vorm van het
apport, het nemen van een hindernis en/of het rennen over oneffen terrein. De hond zal het apport bij de
voorjager ter hand stellen en op commando van de voorjager snel en zorgvuldig loslaten. Een hond die niet
onmiddellijk bereid is om een apport ter hand te stellen of onmiddellijk op commando los te laten moet met
een lage score worden beoordeeld voor trainingsstatus. Indien de hond met strenge methoden meermaals
gedwongen moet worden het apport ter hand te stellen en los te laten dient deze te worden beoordeeld met
een score 0 voor trainingsstatus, tenzij er naar mening van de Official geldige verzachtende omstandigheden
van toepassing zijn.
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3.9 Een beschadigd apport
Een hond kan geen score ontvangen als deze een aantoonbaar beschadigd apport aflevert. De Officials zijn
verantwoordelijk voor het inspecteren van alle ontvangen apporten. Bij het toekennen van een Diskwalificatie
op basis van beschadigd apport dient de Official er zeker van te zijn dat de hond verantwoordelijk is voor de
schade. Bij het constateren van een beschadigd apport, dient de Official dit middels een Diskwalificatie te
rapporteren op het scoreblad. Het beschadigde apport dient door de Official apart te worden bewaard en mag
onder geen beding meer teruggebracht worden als wedstrijdmateriaal. De deelnemer is bij een aantekening
diskwalificatie op het scoreblad voor het beschadigen van het apport verplicht de kosten hiervan te vergoeden
aan de organisatie.
3.10 Volgen en postgedrag
In Junior, Major en Master jachthondentesten moet een hond volgzaam aan de voet zijn en onmiddellijk gaan
zitten op de aangewezen plaats. De hond dient rustig en stil te blijven zitten op de aangewezen plaats totdat
deze door de voorjager een andere opdracht krijgt. Honden die piepen, blaffen of in een andere vorm onrustig
zijn op post dienen met een lage score voor trainingsstatus te worden beoordeeld. Honden die langdurig en
luidruchtig piepen, blaffen of extreem onrustig postgedrag vertonen dienen te worden beoordeeld met een
score 0 voor trainingsstatus.
3.11 Corrigeren van de hond
Het is niet toegestaan de hond fysiek, intimiderend en/of luidruchtig verbaal te corrigeren, uitgezonderd
gevaarlijke of andere buitengewone situaties. In Major en Master jachthondentesten mag de voorjager de hond
niet vasthouden en/of aanraken.
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3.11 Vervolg corrigeren van de hond
Bij het niet opvolgen van deze bepalingen dient de Official de deelnemer te beoordelen met een lage score
(0-5) voor trainingsstatus en stijl van voorjagen. Bij het constateren van een fysieke correctie zal de Official een
score 0 toekennen voor trainingsstatus en stijl van voorjagen. Afhankelijk van de ernst van een geconstateerde
fysieke correctie kan de Official besluiten de test te beëindigen of een diskwalificatie toe te kennen.
3.12 Wisselen van apporten
In Major en Master jachthondentesten zal een hond die in het valgebied komt, zoekt maar geen apport vindt en
het valgebied verlaat om verder te jagen/zoeken naar een ander apport of een hond die een apport laat vallen
om een ander apport te rapen, worden beoordeeld als een gewisseld apport. Tenzij dat er naar mening van de
Official verzachtende omstandigheden zijn, dient de hond te worden beoordeeld met een lage score of score
0 voor doorzettingsvermogen en/of trainingsstatus.
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Een hond die terugkeert naar het valgebied van een markeer of een blind die al eerder is opgehaald wordt
beoordeeld te zijn teruggekeerd naar een oude valplaats. Tenzij naar de mening van de Official geldige en/
of verzachtende omstandigheden zijn, dient een hond die terugkeert naar een oude valplaats een lage score
toegekend te worden in doorzettingsvermogen. Bij het meermaals terugkeren naar een oude valplaats kan de
Official besluiten een lage score of score 0 toe te kennen voor doorzettingsvermogen en/of trainingsstatus.
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3.13 Weigering
In Major en Master jachthondentesten zal het niet aannemen van (ruige) dekking, water, modder, ijs of elke
andere onaangename of moeilijke situatie nadat de hond hiertoe van de voorjager meerdere keren opdracht
heeft gekregen worden beoordeeld met score 0 in doorzettingsvermogen.
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Hoofdstuk 4
Instructies voor deelnemers, (Assistent) Officials, wedstrijdcommissie en andere
organisaties
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De testverordeningen zijn op een zodanige manier opgesteld, dat de Officials en organiserende partijen een
grote vrijheid hebben in het uitzetten van de diverse testen. Dit is wenselijk om variaties mogelijk te maken die
aanwezig zijn in de diverse biotopen van verschillende wedstrijdterreinen. Het geeft Officials en organisaties
ook in zekere zin onbeperkte mogelijkheden in het uitzetten van de testen. Deze voorschriften zijn niet als
beperkend bedoeld voor Officials en organisaties. De doelstellingen van de verordeningen zijn tweeledig: ten
eerste grotere uniformiteit voor het wedstrijdniveau van de deelnemers en ten tweede, grotere uniformiteit
bij het evalueren van mogelijkheden en kenmerken van voorjagers en honden bij jachthondenwedstrijden.
Om jachthondenwedstrijden zowel uniform als praktisch mogelijk is te laten verlopen is standaardisatie van
doelstellingen essentieel. Daarom is een ieder die in enige vorm betrokken is bij een DAT voor jachthonden
bekend met de volgende voorschriften:
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4.1 Wedstrijdsecretariaat
De organisatie heeft een wedstrijdsecretariaat beschikbaar waarbij de scores digitaal verwerkt worden op
een DAT scoreformulier. De uitslag van de wedstrijd zal aan het eind van het evenement bekend gemaakt
worden. Alle informatie van het evenement (waaronder de individuele scores en de recapitulatielijst) wordt
overgedragen aan Stichting Jachthond In Opleiding. De medewerkers van het secretariaat stellen eventuele
bijzonderheden en rapportages van Officials en organisatie uiterlijk binnen 3 werkdagen beschikbaar aan de
Wedstrijdcommissie. Een DAT Event score wordt uiterlijk 7 dagen na afloop van het evenement online geplaatst
te worden. Daarnaast staat het JIO vrij de Event Score te publiceren op diverse social media platforms.
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4.2 Deelname registratie
• Junior Klasse kwalificaties – Leeftijd hond tussen 12-36 maanden
• Major Klasse kwalificaties – Leeftijd hond > 36 maanden of leeftijd hond > 24 maanden en > 50 Junior
promotiepunten.
• Master Klasse kwalificaties – Leeftijd hond > 36 maanden en > 50 Major promotiepunten.
• Naam, adres, telefoonnummer voorjager.
• Bij inschrijving dient een kopie van het bewijs van eigendom overlegd te worden alsmede een kopie van
de stamboom van de hond.
• Een voorjager mag met maximaal met 1 hond deelnemen.
• Inschrijfgelden worden uitsluitend terugbetaald bij de mogelijkheid tot het oproepen van een reserve
deelnemer.
• Terugbetaling van het inschrijfgeld geschiedt met aftrek van 25% administratiekosten.
• Bij unaniem besluit van de wedstrijdcommissie kan op bovengenoemde regels een uitzondering worden
gemaakt.
• Inschrijving voor deelname aan DAT Evenement via de JIO website (www.jachthondinopleiding.nl).
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4.3 Voorjagersmeeting
Alle voorjagers moeten bij de voorjagersmeeting aanwezig zijn voorafgaand aan het begin van de wedstrijd.
Tijdens deze meeting ontvangen de voorjagers de startinstructies en kunnen de voorjagers vragen omtrent
de regels en de wedstrijd stellen aan de Officials. Als een voorjager niet in staat is de voorjagersmeeting bij te
wonen, moet dit vooraf worden gemeld bij de wedstrijdcommissie.
4.4 Kledingvoorschriften
• De voorjagers dienen representatieve jacht(hondensport)kleding te dragen.
• Het is voorjagers toegestaan witte mouwen/shirt/jas te dragen tijdens de testen, tenzij anders aangegeven
door de Officials.
• Het verdient aanbeveling in bezit te zijn van hoge laarzen voor de watertesten.
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4.5 Training
Het is voor deelnemers niet toegestaan om in een tijdsbestek van 72 uur voorafgaand aan de wedstrijddag op
het terrein enige vorm van training te verrichten. Training ten behoeve van deze sectie wordt gedefinieerd als
elke beoogde activiteit om de vaardigheden van een hond te versterken en/of het verbeteren van kennis. De
wedstrijdterreinen worden vooraf bepaald door de wedstrijdcommissie. Deelnemers die zich schuldig maken
aan het niet respecteren van deze afspraken, zullen op de wedstrijddag worden uitgesloten van deelname.
Er kan door de betreffende deelnemer geen beroep gedaan worden op enige vorm van restitutie. Speciale
trainingsapparaten die worden gebruikt om het gedrag van de deelnemende hond te beïnvloeden door het
toedienen van prikkels, inclusief maar niet beperkt tot halsbanden met tanden, slipkettingen, elektronische
halsbanden etc. etc. mogen niet worden gebruikt bij honden tijdens JIO wedstrijden. Deelnemende honden
mogen op de wedstrijddag uitsluitend worden voorgejaagd met een jachtlijn voorzien van een dubbele stopper.
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4.6 Gedrag van honden
Elke hond die een niet-uitgelokte aantoonbare bedreiging of een ongecontroleerd aanwezig gevaar voor
andere honden of mensen vormt, hetzij door aan te vallen of door buitengewoon agressief gedrag te vertonen,
zal uit de wedstrijd worden genomen en worden gediskwalificeerd. De diskwalificatie van honden kan op
basis van een individuele waarneming van een Official, Aspirant Official, Assistent Official, JIO medewerker,
wedstrijdcommissielid of organisatielid. Er zal rapport opgemaakt worden van het incident, dat zal worden
behandeld door de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie zal uiteindelijk beslissen of het incident
nog verdere gevolgen zoals tijdelijke of definitieve uitsluiting van deelname zal hebben voor de betreffende
hond en/of voorjager. De deelnemer kan geen beroep op restitutie indienen bij diskwalificatie op basis van
Hoofdstuk 4, sectie 6. Toeschouwers en deelnemers moeten dergelijke incidenten melden bij het secretariaat
of de Hoofd Official. Elke hond die wordt gediskwalificeerd door een Official of door een wedstrijdcommissielid,
verliest het recht op verdere deelname op de betreffende wedstrijddag en ontvangt geen kwalificatiescore
bij het evenement waarin het incident plaatsgevonden heeft. Hoewel een daadwerkelijke aanval niet door
een Official hoeft te worden waargenomen, zal een diskwalificatie op basis van alleen een rapport niet
voldoende bewijs zijn om een dergelijke ingrijpende actie te rechtvaardigen. Er zal bewijsmateriaal middels
bijvoorbeeld ooggetuigenverklaringen beschikbaar moeten zijn om een hond hiervoor te diskwalificeren. Een
gediskwalificeerde hond op basis van Hoofdstuk 4, sectie 6 dient per direct het wedstrijdterrein te verlaten. De
deelnemer zal uiterlijk binnen 14 dagen na het indienen van de rapportage bij de wedstrijdcommissie nader
bericht ontvangen of het incident verdere gevolgen zal hebben voor deelname aan andere JIO evenementen.
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4.7 Gewonde honden
Er mogen geen honden worden ingezet met verband of tape ander soort verbindingen zonder goedkeuring
van de wedstrijdcommissie. Een commissie- of organisatielid zal het letsel inspecteren waarvoor het verband
of de tape wordt gebruikt tenzij de voorjager in bezit is van een dierenarts certificaat waarin informatie wordt
vermeld die naar tevredenheid is. Officials hebben het recht om elke hond uit te sluiten waarvan ze vinden dat
deze mogelijk ongeschikt is om deel te nemen. Bij uitsluiting op basis van Hoofdstuk 4, sectie 7 vindt geen
restitutie van het inschrijfgeld plaats.
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4.8 Communicatie middelen als mobiele telefoons en/of andere elektronische apparaten
Om honden, voorjagers en Officials niet af te leiden van hun werk is het niet toegestaan gebruik te maken van
mobiele telefoons of andere elektronische apparaten die een geluid uitzenden in de onmiddellijke nabijheid
van de inzetplaats of in het veld, met uitzondering van portofoons van de organisatie alsmede elektronische
apparaten die ingezet worden op de betreffende test. Alle andere communicatie- of elektronische apparaten
dienen te zijn uitgeschakeld of in de trilmodus te worden gezet. Het is de taak van de Officials en organisatie om
deze afspraken te handhaven. Uit respect voor de actieve deelnemer zullen Officials geen oproepen aannemen
of berichten verzenden terwijl een combinatie aan het werk is op een test. Een voorjager heeft het recht beroep
in te stellen bij de Official als deze van mening is dat het geluid van een elektronisch apparaat van een Official of
Assistent Official, anders dan een portofoon of een elektronisch apparaat wat ingezet wordt bij de betreffende
test, van invloed is geweest op de prestaties van de hond. Het is de beslissing van de Official om te bepalen
of het geluid een materiële impact had op de prestaties van de hond. Als de Official van mening is dat dit
inderdaad het geval is kan de deelnemer worden toegestaan de betreffende test op een later tijdstip opnieuw
uitvoeren.
4.9 Neopreen vesten
Het is niet toegestaan om een hond een neopreen of andersoortig vest te laten dragen tijdens het uitvoeren
van een test.
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4.10 Voorjagersrichtlijnen
Om wedstrijden fair en efficiënt te laten verlopen zijn in het Reglement voorjagersrichtlijnen opgenomen.
Onderstaand een overzicht van enkele richtlijnen die van toepassing zijn op voorjagers.
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Alle voorjagers gedragen zich representatief voor de jachthondensport. Zij vertegenwoordigen de
jachthondensport. Dit draagt men uit door sportief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding.
Niet werkende honden dienen aangelijnd te zijn. Honden mogen uitsluitend afgelijnd zijn op het moment
dat zij een test afleggen.
De voorjager dient het wedstrijdnummer zichtbaar te dragen.
De test is begonnen zodra de Official de voorjager heeft opgeroepen naar de inzetplaats te komen.
In de Major- en Master klasse loopt de hond niet aangelijnd, volgend ter hoogte van het been van de
voorjager naar de inzetplaats zoals opgedragen door de Official. In de Junior klasse dient de hond
aangelijnd, volgend ter hoogte van het been van de voorjager naar de inzetplaats te worden gebracht. Op
de inzetplaats aangekomen dient de hond te worden afgelijnd.
De voorjager mag de hond niet aanraken nadat de lijn van de hond verwijderd is.
Honden mogen uitsluitend door de voorjager worden ingezet nadat zij een teken van de Official hiertoe
hebben gekregen.
Hand, stem of fluit-commando’s mogen op elk moment worden gebruikt door de voorjager.
De voorjager mag de hond wijzen of een cue geven op de markeerstations in de diverse testscenario’s.
Het gebruik van handmatige, buitensporige stem- of fluitcommando’s is niet toegestaan tijdens het
voorjagen.
Het is de voorjager toegestaan voordat de test begint met Officials te communiceren met betrekking tot
onduidelijkheden aangaande de instructies.
Het gebruik van opleidingshulpmiddelen als e-collar, slipketting etc. zijn niet toegestaan, evenals jachtlijnen
zonder een z.g. dubbele stopper.
Voorjagers geven opvolging aan eventuele aanwijzingen van organisatie en Officials.
Voorjagers respecteren en accepteren de beslissingen van de Officials en/of Wedstrijdcommissie.
Voorjagers worden geacht kennisgenomen te hebben van het Reglement en voorschriften en deze te
begrijpen.
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4.11 Testopstelling
De Officials en/of organiserende partij bepalen hoe de testen worden uitgezet om tot een testopstelling te
komen die diverse facetten die voorkomen in jachtsituaties zo goed mogelijk benaderen. In overeenstemming
met dit doel moeten de Officials en/of organiserende partij de testen uitzetten door gebruik te maken van een
zo natuurlijk mogelijke testopstelling. Er mag hierbij gebruik worden gemaakt van (elektronische) hulpmiddelen
die een jachtsituatie simuleren zoals jachtgeweren, alarmpistolen, lokkers, dummy launchers, zinger wingers,
lokmiddelen, lokgeluiden, camouflage hutjes, boten enz. enz.
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Het wordt nadrukkelijk aanbevolen om met tenminste 2 Officials en/of 2 organisatieleden en/of 2
wedstrijdcommissieleden tenminste één week voorafgaand aan de jachthondenwedstrijd het wedstrijdterrein
te bezoeken en de testen uit te zetten conform de aard en doelstelling bij elke jachtsituatie. De personen die
de testen uitzetten moeten alert zijn op gevaarlijke omstandigheden die aanwezig zijn op het wedstrijdterrein.
Tijdens het uitzetten van de testen mag gebruik worden gemaakt van een test dog voor diverse wedstrijdniveaus.
Het is niet toegestaan een test dog te gebruiken die in de betreffende wedstrijd zal deelnemen. Officials
moeten de testopstelling uitleggen aan de voorjager en de doelstelling of het scenario nader toelichten naar
een specifieke jachtsituatie. Officials kunnen een test stilleggen of omzetten om een andere jachtsituatie te
simuleren als blijkt dat de test niet haalbaar is onder de omstandigheden van de wedstrijddag of indien er zich
een onvoorziene gevaarlijke situatie voordoet. Testen mogen uitsluitend worden aangepast met uitdrukkelijke
toestemming van de organisatie. Indien meer dan 5 deelnemers de test hebben afgelegd, is het niet meer
toegestaan om een test om te zetten of aan te passen. De deelnemers die worden gedupeerd omdat een test
is omgezet/aangepast hebben het recht de test op een later tijdstip tijdens de wedstrijddag opnieuw af te
leggen. De scores van deelnemers die de test al doorlopen hebben worden ongeldig. Uitsluitend de nieuwe
scores, behaald op de aangepaste test tellen mee in de beoordeling.
4.12 Steadiness
In Major en Master Testen zal minstens één jachtsituatie gesimuleerd worden waarbij steadiness van de hond
op post gevraagd zal worden terwijl de voorjager uit het zicht van de hond is. De hond dient hierbij steady op
post te blijven totdat de Official een teken geeft dat de voorjager weer naar de hond mag komen.
16
REGLEMENT & VOORSCHRIFTEN DAT - VERSIE 20.2 - © 2020 STICHTING JACHTHOND IN OPLEIDING

4.12 Vervolg Steadiness
De hond op post dient zodanig gepositioneerd te worden en te blijven dat de hond de jachtsituatie volledig
kan waarnemen. Indien de hond zijn positie meer dan 1 meter waarneembaar verandert, zal de Official de
voorjager een teken geven dat de hond kan worden opgehaald en worden aangelijnd. De test zal hierbij worden
beëindigd. De Official zal geen score voor de test toekennen aan de deelnemer.
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4.13 Markeeropdrachten
De hond moet zich op de inzetplaats op een zodanige positie bevinden dat deze in staat is de markeeropdrachten
waar te nemen bij het gooien/lanceren en/of neerkomen, danwel kan horen uit welke omgeving het
markeerapport wordt schoten. In de Junior klasse kan de Official vragen een 2e schot te lossen bij een
markeeropdracht (dit mag ook met een jachtgeweer simulator). Nadat het markeerapport is gevallen, blijven
alle geweren stil op hun positie tenzij er specifiek andere instructies gegeven zijn door de Official. Wanneer
geweren in het zicht opgesteld zijn kan de Official verzoeken uit het zicht te verdwijnen nadat de markeer is
gevallen. Geweren zullen niet bewegen of van positie wijzigen om de hond opzettelijk te misleiden. Indien
de Official geen instructies meegeeft over de volgorde waarop de markeeropdrachten dienen te worden
binnen gebracht, is deze vrij, waarbij regels omtrent weidelijk voorjagen dienen te worden nageleefd. Een
markeeropdracht dient stil en efficiënt te worden uitgevoerd. Het staat de Officials vrij om naar eigen inzicht
gebruik te maken van verborgen en/of zichtbare geweren zolang de test is opgezet vanuit een praktische
jachtsimulatie. Zichtbare geweren moeten in Major- en Master testen tot een minimum worden beperkt. In de
Junior testen dient in het algemeen gebruik te worden gemaakt van zichtbare geweren bij markeeropdrachten.
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4.14 Verleidingen
Een verleidingsschot is een schot of simulatie van een schot waarbij geen apport is/wordt geworpen.
Een verleidingsgeluid is een simulatie van een wildgeluid waarbij geen apport is/wordt geworpen.
Verleidingsschoten en/of verleidingsgeluiden kunnen op ieder moment in een test verschijnen nadat de
deelnemer door de Offcial is opgeroepen om naar het werkgebied te komen. Verleidingsapporten zijn apporten
die geworpen of gelanceerd worden om de hond in verleiding te brengen een eerder gegeven opdracht of
nog te verkrijgen opdracht op eigen initiatief niet (direct) uit te voeren en/of af te breken. Verleidingsapporten
kunnen op ieder moment in een test verschijnen nadat de deelnemer door de Offcial is opgeroepen om naar
het werkgebied te komen. Verleidingsapporten mogen niet worden toegepast in Junior klasse testen.
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4.15 Walk Ups
In de testen kunnen Walk Ups worden verwerkt om steadiness van de honden te beoordelen. Hierbij mogen
verleidingen worden ingebracht om verrassende jachtsituaties te simuleren. De geweerstations moeten bij
voorkeur uit het zicht worden geplaatst, zoveel mogelijk gebruikmakend van natuurlijke dekking zodat alleen
het apport door de hond kan worden gezien wanneer deze wordt geworpen of gelanceerd. Verleidingsapporten
in Walk Ups worden op een maximale afstand van 40 meter gepresenteerd, op een zodanige wijze dat de hond
niet wordt afgeleid of attent wordt gemaakt door de gebruikte apparaten. Zodra de verleidingsapporten in een
Walk Up situatie worden geworpen of gelanceerd mag de voorjager een fluitsignaal of verbaal commando
geven dat de hond halt houdt terwijl het apport in de lucht is. De Officials zijn niet verplicht om het verloop
van de Walk Up kenbaar te maken aan de voorjagers. Het is niet toegestaan om Walk Ups met verleidingen te
verwerken in Junior testen.
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4.16 Wapens en munitie
Er mag tijdens de testen gebruik worden gemaakt van officiële geweren of jachttrainingsapparatuur indien
de gebruiker hiervan in bezit is van de juiste vergunningen/licenties. Daarnaast dient bij het gebruik van
vergunningplichtige materialen toestemming te worden verkregen bij de grondeigenaar en jachthouder
(indien van toepassing). Officials mogen geen gebruik maken van vergunningplichtige materialen tijdens het
beoordelen van de testen. Ook voorjagers mogen onder geen beding gebruik maken van vergunningplichtige
materialen tijdens het afleggen van een test.
Jachtgeweren dienen open (gebroken) of in een foedraal opgeborgen te zijn indien deze niet worden
gebruikt. Alle veiligheids- en overheidsvoorschriften omtrent het gebruik van een jachtgeweer dienen strikt
te worden nageleefd indien hiervan gebruik wordt gemaakt tijdens de testen. Het wordt aanbevolen dat
gebruikers van jachtgeweren oor- en oogbescherming dragen. In alle testen mag er gebruik worden gemaakt
van niet vergunningplichtige alarmpistolen (6 mm munitie), mits hiervoor toestemming is verleend door de
grondeigenaar. Het is tevens toegestaan gebruik te maken van (elektronische) jachtgeweersimulators.
In Master testen kan de voorjager gevraagd worden om gebruik te maken van een dummy geweer. Voorjagers die
deelnemen aan Master testen worden geacht enigszins op de hoogte te zijn van basis veiligheidsvoorschriften
omtrent het gebruik van een jachtgeweer en het dummy jachtgeweer als zodanig te behandelen.
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4.17 Start van de test
Voor het afleggen van een test dient de deelnemer de instructies van de Officials en/of Assistent Officials
op te volgen. Het aangewezen werkgebied is de positie waar de test zal eindigen. De voorjager krijgt van de
Official instructies over zijn werkgebied. De test is gestart zodra de hond is afgelijnd en is beëindigd wanneer
de hond weer is aangelijnd. In de Junior testen dient de hond aangelijnd naar de inzetplaats te worden geleid.
Bij de Junior testen is het zg. slippen toegestaan bij het starten van de test. Bij de Major en Master testen
dienen de honden los voorgejaagd te worden en los volgend naar het werkgebied te worden geleid. De hond
mag uitsluitend naar het werkgebied worden gebracht indien deze is opgeroepen door een Official. De Official
roept het wedstrijdnummer van de deelnemer en niet de naam van de voorjager of de naam van de hond.
Opgeroepen deelnemers worden geacht zich direct na een oproep van een Official naar het werkgebied te
begeven. Officials hebben de bevoegdheid om een deelnemer te diskwalificeren indien deze niet binnen 5
minuten aanwezig is in het werkgebied nadat deze voor de eerste keer is opgeroepen. Er zal geen andere
combinatie worden opgeroepen, nadat een deelnemer is opgeroepen zich gereed te maken voor de start van
een test.
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4.18 Positie inzetplaats
Wanneer de voorjager het teken van de Official heeft gekregen om de hond in te zetten, dient de voorjager dit
te doen vanuit elke positie die door de Official is aangegeven.

OP

4.19 Inzetten van de hond
Honden mogen uitsluitend door de voorjager worden ingezet nadat zij een teken van de Official hiertoe hebben
gekregen.
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4.20 Oneerlijke tests
Als er tijdens de uitvoering van een test een gebeurtenis of situatie voordoet die de test beïnvloedt kan de
Official de vaardigheden van de voorjager en hond niet beoordelen op de wijze zoals hij andere deelnemers
heeft beoordeeld. Er is dan sprake van een relatief oneerlijke test. Officials kunnen bij een oneerlijke test
beslissen dat het niet noodzakelijk is om de test opnieuw uit te voeren. Officials kunnen bij een oneerlijke test
gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid om de deelnemer toch een score toe te kennen.
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Wanneer de Official beslist dat de test opnieuw dient te worden uitgevoerd, dient dit aan het einde van een
wedstrijddag plaats te vinden. De gehele test dient dan volledig opnieuw uitgevoerd te worden in de originele
testopstelling.
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4.21 Hulp bij het vinden van een apport
Het is Officials, medewerkers, geweren of andere betrokkenen niet toegestaan een werkende hond te helpen
bij het vinden van een apport. Honden die waarneembaar door derden geholpen worden bij het vinden van een
apport zal geen score toekend worden bij de betreffende test. Tijdens een test mogen er geen voorwerpen
worden gegooid die niet tot de test behoren om de hond aanmoedigen om het water aan te nemen, dan wel
de aandacht van en hond te krijgen. Overtreding van deze bepaling is voldoende reden om de deelnemer
geen score toe te kennen. Totdat de deelnemer wordt geroepen door de Official moet de hond in een positie
worden gehouden zodat de hond niet in staat is een testsituatie of delen van een testsituatie visueel waar
te nemen. Bij overtreding van deze sectie zal de Official geen score aan de deelnemer toekennen voor de
betreffende test. Als de Official of Wedstrijdcommissie van mening is dat deze overtreding opzettelijk is/was,
zal het voorval worden beoordeeld als blijk van onsportief gedrag van de voorjager. Bij blijk van onsportief
gedrag zijn de bepalingen van hoofdstuk 5, sectie 1 van toepassing. Als het incident aantoonbaar is nadat
de verrichtingen van de deelnemer al zijn geëvalueerd, beslist de Official of er al dan niet een overtreding is
begaan die overeenkomstig is aan deze sectie. Of deze al dan niet opzettelijk was zal aan de hand van een
rapportage met getuigen verklaringen worden beoordeeld door de Wedstrijdcommissie.
4.22 Niet-naleving
Officials hebben de autoriteit om bij elke hond die niet gehoorzaamt of een voorjager die de instructies van de
Official niet opvolgt, de test te beëindigen zonder een score toe te kennen.
4.23 Toeschouwers
Het is essentieel dat toeschouwers die een jachthondenwedstrijd bijwonen zich voldoende ver van de
inzetplaats bevinden en op een positie dat zij de voorjager en/of werkende hond niet afleiden. Een voorjager
heeft het recht om een Official aan te spreken over de positie van aanwezige toeschouwers als deze van mening
is dat hierdoor de uitvoering van de test kan worden beïnvloed.
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4.24 Weersomstandigheden
Het weer is een belangrijk element voor de Wedstrijdcommissie bij JIO Jachthondentesten.
De veiligheid van mensen en dieren is van het grootste belang. Extreem weer zoals onweer, bliksem, sterke
wind, hitte of koude, sneeuw of zware regenval kunnen
gevaarlijke omstandigheden veroorzaken. De Officials hebben in overleg met de wedstrijdcommissie de
verantwoordelijkheid om te beslissen of een evenement moet worden gestopt vanwege het weer en op welk
punt het evenement zal worden hervat. Zij dienen nadrukkelijk opvolging te geven aan het weerprotocol.
Als weersomstandigheden resulteren in een definitieve afgelasting, kan de wedstrijdcommissie het bestuur
van Stichting Jachthond In Opleiding verzoeken over te gaan tot gehele- of gedeeltelijke restitutie van het
inschrijfgeld. Als het gehele evenement of een deel daarvan wordt geannuleerd vanwege de weersverwachtingen
of weersomstandigheden zal gehele- of gedeeltelijke restitutie worden bepaald door het bestuur van Stichting
Jachthond In Opleiding. Verzoeken van individuele deelnemers voor gehele- of gedeeltelijke restitutie op basis
van het weer worden niet in behandeling genomen.
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4.25 Integriteit van Officials
Een Official is in staat om integer en sportief te beoordelen aan de hand van de waarneembare prestaties
volgens de algemene positieve waarden en ethische normen. Van Officials wordt een professionele houding
verwacht. Deze professionaliteit uit zich in een respectvolle en gelijkwaardige behandeling van iedere
betrokkene, alsmede een deskundige, sportieve en integere beoordeling van iedere individuele deelnemer.
Het Reglement en voorschriften worden naar de letter en geest nageleefd. Wanneer zich dilemma’s voordoen,
wordt hiermee op een professionele en integere wijze omgegaan. De kwaliteit van de beoordeling staat of valt
met fair play. Daarom vindt de beoordeling plaats op rechtvaardige, zuivere en onafhankelijke gronden. Elke
test dient te worden beoordeeld door ten minste één gekwalificeerde Official.
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Hoofdstuk 5
De wedstrijdformule
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5.1 Scoresysteem
Bij iedere test starten de deelnemers met 50 punten per apport. Afhankelijk van waarneembare fouten zal de
score afnemen. Er worden geen tijdslimieten gehanteerd. De tijdsduur per test is ter beoordeling van de Official
die de kans inschat of een combinatie binnen afzienbare tijd en op redelijke wijze de apporten kan binnen
brengen. Bij het naderen van een score-0 dient de Official de voorjager te informeren. Er kan geen negatieve
score worden toegekend. Na afloop van de test worden de scores niet bekend gemaakt aan de voorjager.
Scoreformulieren worden door de Official ingeleverd bij het secretariaat. Het secretariaat verwerkt de scores
in een recapitulatielijst. De ereplaatsen (P1 t/m P5) worden na afloop van de wedstrijd bekend gemaakt. Een
recapitulatielijst zal enkele dagen na afloop van het evenement worden gepubliceerd via de website.
DAT strafpunten systeem :

•
•
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2-Strafpunten
Het verlaten van het inzetgebied door hond en/of voorjager tijdens de test. De voorjager krijgt vooraf
een inzetgebied aangewezen door de Official. De voorjager wordt geacht de test uit te voeren binnen het
aangewezen inzetgebied.
Slechte lijn. De lijn van de hond naar- of op de terugweg van een markeer of blind is afwijkend van de
gevraagde, logisch te verwachten lijn. Van Officials wordt echter wel verwacht dat zij hierin een afwachtende
houding aannemen voordat er strafpunten worden toegekend.
Verbale commando’s of fluitcommando’s voordat het apport is opgeraapt, met uitzondering van een “kom”
signaal. Het “kom” signaal zal worden beoordeeld als een cast. Alle casts zullen worden voorafgegaan door
een “stopfluitcommando”.
Het “komfluitcommando” nadat het apport is geraapt.
Elk van deze strafpunten kunnen opeenvolgend worden toegepast, afhankelijk van de ernst van de fout.
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5-Strafpunten
Overmatig verplaatsen vanaf een stoppunt - De hond verplaatst zich nadat deze is afgestopt, voordat deze
verder wordt gecast.
• Cast weigering - De hond moet worden gecorrigeerd in de positie naar het markeer apport of de blind.
Alle correcties op een cast dienen voorafgegaan te worden door een “stopfluit commando”.
• Fluitcommando weigering - De hond reageert niet op voorjagers fluitcommando. Alle “komfluit
commando’s” dienen voorafgegaan te worden aan een “stopfluitcommando” met uitzondering van het
“komfluitcommando” nadat het apport is geraapt.
• Overmatige verbale commando’s - De voorjager spreekt op een intimiderende manier tegen de hond.
• Overmatig druk postgedrag - Van de hond wordt verwacht dat hij zich redelijk rustig op post gedraagt.
• Onstabiel postgedrag - Van de hond wordt verwacht dat hij stil blijft staan/zitten op post, behalve als deze
opnieuw wordt opgelijnd om een mark te bekijken.
• Onrustig gedrag bij volgen - Van de honden wordt verwacht dat ze rustig en netjes naast de voorjager
lopen, zowel aangelijnd als niet aangelijnd.
• Het verlaten van het valgebied. Zodra de hond de valplaats of het valgebied heeft bereikt, wordt van de
hond verwacht om in het valgebied door te jagen tot het apport is geraapt.
• Vragen/Popping - Een hond keert zich naar de voorjager voor hulp voordat een fluitsignaal heeft
plaatsgevonden.
• “NO GO” of Re-Cast - De hond geeft een “No-Go” en moet opnieuw worden gestuurd of gecorrigeerd. Bij de
3e opeenvolgende weigering zal de Official de test beëindigen en een score 0 toekennen.
• Weigering om het apport ter hand te stellen. Bij de 3e opeenvolgende weigering zal de Official de test
beëindigen en een score 0 toekennen.
• Laten vallen of neerleggen van het apport. Bij het vinden van het apport moet een hond het apport zonder
twijfel rapen en snel terugbrengen bij de voorjager. Een hond mag het apport niet loslaten of op de grond
laten vallen nadat het apport is geraapt.
• Onnodige verstoring van het biotoop - Deze straf kan ook worden toegepast als een hond gedurende een
langere periode uit het zicht is van de voorjager.
• Zwerven/ Jagen/Stöberen – Het toestaan dat de hond zwerft/jaagt/stöbert buiten het valgebied.
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Vervolg 5-Strafpunten

•
•
•
•
•
•

50-Strafpunten
Apport Gemist (AG) - Het apport kan door de hond niet naar het werkgebied van de voorjager worden
gebracht binnen de gestelde criteria van het reglement. De Official dient de voorjager tijdens de test te
informeren indien deze situatie zich aandient. De voorjager mag met goedkeuring van de Official doorwerken
op eventueel overgebleven apporten in de test.
Een voorjager weigert de test aan te vangen of besluit de test niet te voltooien die is uitgezet door een
Official. Per gemist apport worden 50 Strafpunten in de score opgenomen.
Het rapen van een ongeoorloofd of verboden apport – de zg. “Poisoned Bird”.
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Beëndiging Test (BT) - Score 0
Out of control - de hond vertoond ongecontroleerd gedrag en de hond blijkt door de voorjager niet binnen
redelijke handling terug in controle te kunnen worden gebracht.
Niet-naleving - Officials hebben de autoriteit om bij een hond die niet gehoorzaamt of bij een voorjager die
de instructies van de Official niet opvolgt de test te beëindigen.
Bescherming - Officials hebben de autoriteit om een hond in bescherming te nemen bij situaties waarbij
de communicatie tussen voorjager en hond redelijkerwijs niet zal leiden tot het succesvol uitvoeren van de
opdracht.
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Diskwalificatie
Het beschadigen van het apport - In geval van duidelijke beschadiging van de dummy door de hond of
voorjager zal de deelnemer de kosten van de dummy aan de organisatie vergoeden.
Meermaals out of control - Op meerdere testen vertoond de hond ongecontroleerd gedrag en de hond
blijkt door de voorjager niet binnen redelijke handling terug in controle te kunnen worden gebracht.
Onsportief gedrag - Bij onsportief gedrag zal de voorjager en alle honden die hij/zij op de betreffende
wedstrijd uitbrengt per direct uit de wedstrijd worden genomen. Onsportief gedrag zal worden besproken
bij de Wedstrijdcommissie.

ST
IC

•

ON

D

•

IN

OP

•

10-Strafpunten
Ongecontroleerd vertrek - Een hond vertrekt voordat deze stabiel gedrag vertoont of hiertoe een commando
heeft gekregen.
Dirigeren naar het valgebied - Een hond moet worden gedirigeerd naar het valgebied of de valplaats tijdens
een markeeropdracht.
Duidelijk waarneembaar kauwen op het apport bij het ter hand stellen aan de voorjager.
Het plassen/poepen van een werkende hond in een uitgaande lijn.
Weigering om het apport los te laten bij het ter hand te stellen. Bij de 3e weigering volgt een diskwalificatie.
Verkeerd apport (Wrong Bird) - De deelnemer levert de apporten aan in de onjuiste volgorde. Als er sprake
is van een verplichte volgorde zal dit vooraf duidelijk kenbaar worden gemaakt door de Official. Zonder
instructies van de Official dienen de weidelijkheidsregels te worden gevolgd.
Onveilige wapenbehandeling - De voorjager gebruikt een dummy wapen op een manier die de veiligheid
van zijn omgeving in gevaar brengt. Van voorjagers wordt verwacht dat zij dummy wapens op een
gelijkwaardige wijze behandelen als een echt wapen. Bij een 2e waarschuwing in een test zal de combinatie
uit de test worden genomen door de Official en zal er geen score worden toegekend bij de betreffende test.
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Elk van deze strafpunten kan worden toegepast per apport waarop gewerkt wordt, afhankelijk van de ernst
van de fout.
Bescherming - Officials hebben de autoriteit om een hond in bescherming te nemen bij situaties waarbij
de communicatie tussen voorjager en hond rederlijkerwijs niet zal leiden tot het succesvol uitvoeren van
de opdracht.
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Bij diskwalificatie zal de Official het wedstrijdnummer van de deelnemer innemen. De deelnemer dient zich af
te melden bij het secretariaat. In het geval van een beschadigd apport dient de deelnemer de kosten van het
beschadigde apport te vergoeden aan de organisatie.
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5.1 Vervolg scoresysteem
Naast de uitvoeringscore op basis van waarneembare fouten zoals boven omschreven, zullen de trainingsstatus
en het doorzettingsvermogen van de hond door de Official worden beoordeeld. Tevens wordt er een score
toegekend voor de stijl van voorjagen. Bij het toekennen van scores voor deze 3 categorieën dient de Official
een score toe te kennen die conform de richtlijnen kan worden gemotiveerd. Beslissingen genomen door
Officials zijn definitief. Deze kunnen uitsluitend worden herroepen na het indienen van een schriftelijk bezwaar
bij de JIO Wedstrijdcommissie. Bij het herroepen van een beslissing van Officials dient het besluit unaniem te
zijn door de JIO Wedstrijdcommissie.
5.2 Voorbeeld maximale scores
		 					Junior		Major		Master
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10
10
10			

480		530		730
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Max. eindscore 					

10		
10		
10		

OP

Trainingsstatus (gemiddelde A-D)			
10		
Doorzettingsvermogen (gemiddelde A-D)		
10		
Stijl voorjager (gemiddelde A-D)			 10		
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Test A							100		
100
150
Test B							100		
100		
150
Test C							100 		150		200
Test D 							150		
150		
200
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Scoreformulier
WEDSTR.NR

A
B
C
D

STRAFPNT.

10
STRAFPNT.

50
STRAFPNT.

STRAFPNT.

D

APPORT 1

APPORT 2

APPORT 3

OMSCHRIJVING

ID
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G

OP
IN

OVERMATIG VERPLAATSEN VAN STOPPUNT
CAST WEIGERING
FLUITCOMMANDO WEIGERING
OVERMATIGE VERBALE COMMANDO’S
OVERMATIG DRUK POSTGEDRAG
ONSTABIEL POSTGEDRAG
ONRUSTIG GEDRAG BIJ VOLGEN
VERLATEN VAN HET VALGEBIED
VRAGEN / POPPING
‘NO-GO’ OF ‘RE-CAST’
WEIGERING APPORT TER HAND TE STELLEN
VALLEN / NEERLEGGEN APPORT
VERSTORING BIOTOOP
ZWERVEN / JAGEN / STÖBEREN

APPORT 3

LE

OMSCHRIJVING

APPORT 1

APPORT 2

APPORT 3

APPORT 1

APPORT 2

APPORT 3

APPORT 1

APPORT 2

APPORT 3

APPORT 1

APPORT 2

APPORT 3

ONGECONTROLEERD VERTREK
DIRIGEREN VALGEBIED
PLASSEN / POEPEN
VERKEERD APPORT (WRONG BIRD)
ONVEILIGE WAPENBEHANDELING

OMSCHRIJVING

APPORT GEMIST (AG)
NIET VOLTOOID / WEIGERING
RAPEN VERBODEN APPORT

OMSCHRIJVING

OUT OF CONTROL
NIET NALEVING
BESCHERMING

ST
IC

BT

APPORT 2

D

5

APPORT 1

VERLATEN INZETGEBIED
SLECHTE LIJN
COMMANDO’S BEHALVE ‘KOM’SIGNAAL
‘KOM’SIGNAAL NA RAPEN APPORT

ON

STRAFPNT.

OMSCHRIJVING

TH

2

REU / TEEF

CH

*

RAS

HT
IN
G

STRAFPNT.

NAAM VOORJAGER

JA

TEST

OMSCHRIJVING
BESCHADIGEN APPORT
MEERMAALS OUT OF CONTROL
ONSPORTIEF GEDRAG

* ELK VAN DEZE STRAFPUNTEN KUNNEN OPEENVOLGEND WORDEN TOEGEPAST

OFFICIAL BEOORDELING

SCORE

TRAININGSSTATUS HOND

0 T/M 10

DOORZETTINGSVERMOGEN HOND

0 T/M 10

STIJL VAN VOORJAGEN

0 T/M 10

NAAM OFFICIAL
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PARAAF

5.4 Eindranking
Bij plaatsing in de eind ranking prevaleren alle apporten binnen, boven het hoogste aantal punten. De deelnemer
met alle apporten binnen én het hoogste aantal punten zal als winnaar worden aangewezen. Daar waar in de
einduitslag sprake is van ex aequo gevallen worden deelnemers (voor plaatsing 1 t/m 5) gerangschikt op basis
van leeftijd van de hond. De jongste hond wordt als hoogste geplaatst in de ranking.
5.5 Promotiepunten
Deelnemende honden kunnen promotiepunten behalen voor hun prestaties. Honden die in respectievelijk de
Junior- of Major klasse meer dan 50 promotiepunten behalen, promoveren naar een hogere wedstrijdklasse.

ID
IN
G

DAT Promotiepunten
P1 		10
P2 		
7
P3 		
5
P4 		
3
P5 		
1

OP

LE

5.6 Eretitels
Naast het behalen van promotiepunten kunnen de honden ook eretitels behalen bij uitzonderlijke prestaties. Er
zijn hierbij door de honden de volgende eretitels te behalen;

IN

Junior Champion		(JRC)
Major Champion		(MJC)
Master Champion		(MSC)

JA

Uitbetaling prijzengeld top 5 posities - 5% van het totale inschrijfgeld.
Uitbetaling prijzengeld top 5 posities - 6% van het totale inschrijfgeld.
Uitbetaling prijzengeld top 5 posities - 7% van het totale inschrijfgeld.
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5.7 Prijzengeld
• Junior klasse		
• Major klasse		
• Master klasse		

CH
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Om te worden geregistreerd als Junior Champion moet de hond 4 keer een P1 hebben behaald in de Junior
klasse. Een hond met de eretitel Junior Champion mag blijven uitkomen in de Junior klasse zolang deze de
leeftijd van 24 maanden nog niet heeft bereikt. Om te worden geregistreerd als een Major Champion dient de
hond 4 keer een P1 te hebben behaald in de Major klasse. Een hond met de eretitel Junior Champion zal na
het behalen van 3x een P1 de eretitel Major Champion ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de Master
Champion eretitel dient de hond 6 keer een P1 te hebben behaald bij een Master klasse wedstrijd. Bij het
behalen van een eretitel zal het JIO Champion certificaat worden uitgereikt aan de eigenaar. De hond zal in JIO
publicaties kunnen worden herkend als een Champion met de eretitel als achtervoegsel bij de stamboomnaam.
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Bij uitkering van het prijzengeld wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd:
P1 		
50,0% van het prijzengeld
P2 		
25,0% van het prijzengeld
P3 		
12,5% van het prijzengeld
P4 		
7,5% van het prijzengeld
P5 		
5,0% van het prijzengeld
Het bestuur van Stichting Jachthond In Opleiding zal de uitbetaling van het prijzengeld berekenen en het
bedrag per bank aan de winnaars overmaken. Het prijzengeld wordt binnen 2 weken uitgekeerd nadat de
volledig ingevulde wedstrijdinformatie bij de Wedstrijdcommissie is ingediend. Het Scoreblad dient te zijn
ondertekend door de Officials en de leden van de Wedstrijdcommissie. Het prijzengeld kan door winnaars als
donatie geschonken worden aan Stichting Jachthond In Opleiding. De Wedstrijdcommissie kiest jaarlijks een
goed doel waaraan donaties van het prijzengeld zal worden geschonken.
5.8 Nationaal Kampioenschap Master klasse
Maximaal 1x per jaar zal een Nationaal Kampioenschap worden georganiseerd. Het Nationaal Kampioenschap
wordt uitsluitend georganiseerd voor de Master klasse. De speciale voorschriften, procedures en
kwalificatiemogelijkheden voor het Nationaal Kampioenschap in de Master klasse vallen onder Speciale
richtlijnen en voorschriften. De Speciale richtlijnen en voorschriften worden van tijd tot tijd bepaald en indien
gewenst aangepast door het bestuur.
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Hoofdstuk 6
Verantwoordelijkheden, beoordelingsrichtlijnen, aanbevelingen voor
(Assistent) Officials
6.1 Verantwoordelijkheden Officials
Voordat Officials starten met het beoordelen dienen zij onderling met Assistent Officials bepaalde beslissingen
te nemen over verschillende details, zoals:
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Instructies aan de voorjagers aangaande het werkgebied, de uitleg van de testopstelling en de uitleg van
de doelstellingen die betrekking hebben op specifieke jachtsituatie. Officials dienen ervoor te zorgen dat
alle voorjagers dezelfde instructies ontvangen. Dit kan worden bereikt door de groep voorjagers op te
roepen voordat de test is gestart. De Official geeft vervolgens uitleg aan de groep voorjagers die de test
af dient te leggen. Als het niet mogelijk is om alle voorjagers als groep voor instructies bijeen te krijgen,
kunnen Officials besluiten om de uitleg en doelstellingen van de test individueel kenbaar te maken aan de
voorjagers, voordat zij de test afleggen.
Signalering voor marks. Elk markeerstation zal apart worden gesignaleerd door de Official voordat de marks
worden gegooid of worden afgeschoten, tenzij de Official andere instructies heeft gegeven aan de Assistent
Officials. Dit voorkomt dat extra marks in gang worden gezet als een valplaats onbevredigend is voor de
Official. De signalerende Official moet een dusdanige positie innemen dat deze geen ongewenste afleiding
vormt voor de deelnemer.
In het werkgebied aangekomen zal de Official het wedstrijdnummer van de deelnemer noemen als signaal
dat de voorjager de hond kan uitsturen. Het is niet toegestaan om de naam van de hond of de voorjager te
noemen voor dit doel.
Ieder apport dat door Assistent Official wordt gelegd, geworpen of gelanceerd dient vooraf te worden
geïnspecteerd op onvolkomenheden. Ieder apport dat door een hond is opgehaald dient door de Official te
worden beoordeeld. Het niet inspecteren van de apporten wordt beoordeeld als onzorgvuldigheid van de
(Assistent) Official. Onzorgvuldigheid geeft geen gelijke uitgangspunten en kansen voor de deelnemers. Niet
alleen met betrekking tot een beschadigd apport als gevolg van een “harde bek”, maar meer in het bijzonder
omdat het kan de verklaring bieden voor het traag oppakken van een apport of andere eigenaardigheden
bij het apporteren door de hond. De Assistent Officials zullen iedere ongebruikelijke toestand van een Bird
kenbaar maken aan de Official. De Official zal een Bird in ongebruikelijke toestand apart bewaren en onder
geen geval meer in de wedstrijd brengen. Na afloop zal de Official melding maken van de betreffende Bird
bij het secretariaat en deze aldaar inleveren.
Bij ontmoetingen met levend wild en/of andere dieren en/of mensen moet de werkende hond dergelijke
afleidingen negeren of voldoende onder controle zijn tot test is beëindigd. Officials beslissen hoe ze zullen
omgaan met een dergelijke situatie.
Markeerstations worden geïnstrueerd door de Official. Deze variëren per test. Tenzij anders aangegeven
door de Official, dienen de Assistent Official op een markeer station na het lanceren of werpen stil te blijven
op hun positie totdat de Bird is geapporteerd. Assistent Officials op het markeer station verstrekken de
Official uitsluitend informatie indien zij (a) het vermoeden hebben dat de hond terugkomt met een andere
Bird als de Bird waarop de hond werd uitgestuurd; (b) wanneer zij vermoeden dat de hond de Bird heeft
beschadigt; en (c) als zich in het gebied een bijzondere gebeurtenis voordoet, welke mogelijk niet of niet
duidelijk waarneembaar is voor de Official.
Het valgebied van Blinds en Semi Blinds dient te worden voorzien van een markering zodat het apport
altijd in het zelfde valgebied wordt geplaatst. De markering dient vanaf de inzetplaats zichtbaar te zijn
voor zowel de voorjager als de Official. Markeringen voor Blinds en Semi Blinds mogen voor de hond niet
waarneembaar zijn vanaf de inzetplaats. Bij voorkeur wordt hierbij gewerkt met lage, voor de hond niet of
nauwelijks zichtbare markeringen of door het plaatsen van markeringen op natuurlijke elementen die voor
de hond niet of nauwelijks zichtbaar zijn.
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6.2 Officials autoriteit
De Officials en de wedstrijdcommissieleden hebben volledige verantwoordelijkheid over het gebruik van
mechanica en simulatie apparatuur in het kader van de geldende verordeningen in het testgebied. Officials
bepalen, eventueel met ondersteuning van de leden van de wedstrijdcommissie het doel en het ontwerp van
de testen. Officials hebben de volledige bevoegdheid om van een deelnemer of toeschouwer te verlangen een
testgebied te verlaten of een test te beëindigen zonder een score toe te kennen aan de deelnemer.
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6.2 Vervolg Officials autoriteit
Iedere hond die een niet-geprovoceerde aanval plaatst, een voor de hand liggende bedreiging vormt dan
wel duidelijk een mens of andere hond in gevaar brengt, zal door Officials niet in de gelegenheid worden
gesteld een test te ondergaan. De Official dient een dergelijk incident te rapporteren en voor te leggen bij de
wedstrijdcommissie. De Official zal van de voorjager verlangen met de hond het testgebied te verlaten en de
hond in een veilige omgeving te plaatsen waarbij dergelijke incidenten niet meer kunnen voorkomen tijdens
het evenement.
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De Officials instrueren de geweren en dragen de verantwoordelijkheid over het naleven van veiligheidsvoorschriften en de geldende verordeningen in het testgebied. Officials zijn bevoegd tot het laten vervangen
van geweren indien de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd of hun prestaties niet bevredigend
zijn. Bij gebruik van wapens en munitie dient de gebruiker te beschikken over wettelijke bevoegdheden en
vergunningen. De jachthondentesten zijn een teaminspanning tussen voorjager en hond. Voorjagers in de
Major- en Master klasse kan worden gevraagd om dummy geweren te gebruiken tijdens de uitvoering van een
test, mits niet specifiek verboden door geldende verordeningen en voorschriften. Wanneer dit naar oordeel van
de Official en/of wedstrijdcommissie mogelijk is, dient dit op een veilige wijze plaats te vinden. De voorjager zal
nadat de hond is uitgestuurd op het eerste apport, het dummy geweer op een veilige wijze neerleggen of aan
de Official overdragen. Bij onveilige en/of ongepaste wapenbehandeling zal de Official score 0 toekennen voor
de stijl van voorjagen op de betreffende test.
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Officials hebben de bevoegdheid een deelnemer een score 0 toe te kennen indien deze niet binnen 5 minuten
in het werkgebied aanwezig is, na te zijn opgeroepen om de test af te leggen. Indien de Official van mening is
dat het te laat aanwezig zijn valt onder bijzondere omstandigheden kan de Official toestaan dat de test alsnog
mag worden afgelegd aan het eind van de wedstrijddag. Officials beslissen hoe ze zullen omgaan met een
dergelijke situatie.
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De Officials moeten hypothetisch een gebied voor zichzelf definiëren met de valgebieden van de apporten
en vervolgens het markeervermogen van de hond beoordelen volgens het reglement. Bij individuele
beoordelingen moet rekening worden gehouden met de afstand die een hond zoekt rondom het valgebied,
buiten het valgebied, de frequentie van het zoeken rondom of buiten het valgebied, de eventuele vaste
volgorde van de apporten en de verstoring van het biotoop tijdens het zoeken.
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In de meeste situaties zal er weinig interpretatieverschil zijn bij de Officials met betrekking tot de benodigde
vaardigheden in de diverse jachtsituaties. Er is echter gelegenheid om vanuit het perspectief van de Official
een eerlijk verschil in beoordeling van de vaardigheden toe te kennen die kan variëren van net boven een
kwalificerende score tot net onder een kwalificerende score voor doorzettingsvermogen en trainingsstatus van
de hond, alsmede stijl van voorjagen door de voorjager. (score tussen 8 en 6)
Onderstaande informatie is bedoeld als een opsomming van richtlijnen, niet alleen voor Officials maar voor
alle betrokkenen die begaan zijn met het welzijn van jachthonden en de ontwikkeling van deze honden tot
uitstekende jacht/sport gezellen.
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6.3 Richtlijnen bij beoordeling
De differentiatie van de fouten die tijdens een jachthondentest door voorjagers en honden kunnen worden
vertoond, zijn voornamelijk in termen van generaliseren. In het volgende overzicht worden verschillende
overtredingen gecatalogiseerd als I. Ernstige fouten, II. Matige fouten en III. Kleine fouten. Elke fout moet worden
beschouwd als een enkele gebeurtenis en slechts in gemiddelde mate. Een fout kan echter zo klein zijn dat het
nauwelijks een negatieve beoordeling verdient. Omgekeerd kan de mate van een bepaald geval van fouten van
voldoende ernst zijn om een zwaardere negatieve beoordeling toe te kennen dan wordt gesuggereerd - zelfs
tot het punt van het beëindigen van de test. Ook mogen in elk van deze drie algemene categorieën niet alle
genoemde fouten hetzelfde gewicht krijgen in de beoordeling, omdat ze niet even ernstig of belangrijk zijn.
Herhaling van fouten, duidt op een “zwakte” of een slechte gewoonte en rechtvaardigt zwaardere negatieve
beoordeling dan een incidentele/enkelvoudige fout. Hetzelfde geldt wanneer er sprake is van een combinatie
van verschillende fouten. De opsomming van individuele fouten binnen elke categorie is niet gemaakt op
volgorde van ernst van de fouten.
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6.3 Vervolg Richtlijnen bij beoordeling
Een Official is gerechtvaardigd om een straf of negatieve beoordeling te matigen of zelfs niet op te leggen,
indien er naar zijn mening verzachtende omstandigheden zijn om een dergelijke actie te rechtvaardigen. De
fouten in deze classificatie zijn beperkt tot fouten die het meest worden waargenomen bij jachthondentesten.
Er kunnen ook niet nader gedefinieerde fouten voorkomen, waarbij de classificatie kan dienen als een nuttige
leidraad bij het bepalen van het relatieve belang van dergelijke ongebruikelijke fouten.
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6.4 Richtlijnen voor het omgaan met enkele interpretatieproblemen
Officials moeten duidelijk aan voorjagers kenbaar maken hoe zij de verrichtingen beoordelen. Bij het beoordelen
van doorzettingsvermogen, trainingsstatus en stijl van voorjagen moeten Officials in ogenschouw nemen dat ze
deelnemers beoordelen op hun geschiktheid als jachtpartner. Hoewel sommige eigenschappen of handelingen
ernstig kunnen zijn en andere minder ernstig (echter bij herhaling wel ernstig), moet steeds het perspectief op
“geschikt als jachtpartner” te worden behouden. Aan honden die steeds effectief zijn en het doel bereiken dient
enige tolerantie te worden gegeven in de beoordeling. Als Official bent u de mentor van de deelnemers. U geeft
alle deelnemers dezelfde informatie voorafgaand aan de test. Hoewel niet verplicht is het attent om na afloop
van de test de uitvoering kort te evalueren met de deelnemer. Bij deze evaluatie mogen echter geen details
aangaande de score worden medegedeeld.
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In overeenstemming met de doelstellingen is enige normalisatie nodig om in bepaalde situatie meer samenhang
en uniformiteit te waarborgen. De volgende algemene definities zijn bedoeld als nuttige richtlijnen voor Officials
bij het nemen van beslissingen.
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Inspringen. Indien de hond vertrekt met de intentie om een apport te halen zonder daartoe een commando
te hebben gekregen en niet door de voorjager onder controle kan worden gebracht.
Gecontroleerd inspringen: Indien de hond vertrekt met de intentie om een apport te halen zonder daartoe
een commando te hebben gekregen maar binnen 5 meter vanuit het werkgebied onder controle wordt
gebracht door een verbaal- of fluitcommando en direct terugkeert naar de voorjager. Bij inspringen of
gecontroleerd inspringen in de Master klasse zal de trainingsstatus worden beoordeeld met een score 0.
Onstabiel (post)gedrag wordt over het algemeen beschouwd indien een hond in opgewonden gedrag
vertoond en de aangewezen plaats of zijde van de voorjager verlaat zonder volledig te vertrekken om
de vogel op te apporteren. De hond vertoond opgewonden gedrag en is onrustig bij het uitsturen. In het
algemeen niet steady / onstabiel en fase voor het inspringen.
Popping wordt gekenmerkt door het stoppen van de hond zonder daartoe een commando te hebben
gekregen om contact op te nemen met de voorjager voor ondersteuning.
Verwarring: Van verwarring is sprake indien een hond vertrekt op een duidelijke markeer maar binnen
10 meter terugkeert of wordt teruggeroepen door de voorjager en direct bij de voorjager terugkeert. De
hond mag vervolgens nog één keer worden opgelijnd en uitgezonden worden om het apport op te halen.
Verwarring wordt meestal toegeschreven dat het voor de hond onduidelijk is of deze daadwerkelijk op het
beoogde apport is ingezet. Het wordt niet beschouwd als verwarring indien een hond naar het valgebied
vertrekt, het apport niet vindt en terugkeert (of wordt teruggeroepen) naar de voorjager. Dergelijke
gedragingen dienen de beoordeling voor doorzettingsvermogen aanzienlijk te beïnvloeden, daar dit
gedrag mag worden beoordeeld als een gebrek in doorzettingsvermogen.
Een weigering is het negeren van een commando. Het niet opvolgen van een stopcommando, het niet
aannemen van de hand bij het oplijnen, geen contact zoeken met de voorjager na een stop- of kom
commando, het niet aannemen van een nieuwe richting en het niet in die nieuwe richting doorlopen over
een aanzienlijke afstand worden beoordeeld als een weigering. Niet komen na daartoe een commando te
hebben gekregen wordt gelijkwaardig beoordeeld als het niet vertrekken als daartoe een opdracht wordt
gegeven door de voorjager. Dergelijke weigeringen dienen de beoordeling voor trainingsstatus negatief te
beïnvloeden.
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6.5 Test dogs
Een testsituatie veranderen nadat de wedstrijd is gestart, dient zo veel mogelijk te worden vermeden. Een
manier om dit te voorkomen en om onvoorziene en onvoorspelbare situaties die een test van een jachtsituatie
kan beïnvloeden is gebruik te maken van een test dog voordat de test begint. Het gebruik van een test dog is
voor Officials gebruikelijk wanneer er twijfel is over het verloop van de uitgezette testsituatie. Gebruik van een
test dog is vaak tijdbesparend en geeft een objectief beeld van het verloop van de test
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6.5 Vervolg test dogs
De test dog mag niet aan de test deelnemen en dient gekwalificeerd te zijn om de test goed te kunnen uitvoeren.
Wanneer een test wordt stopgezet nadat één of meer honden de test hebben gedaan (maximaal 5), zullen de
Officials verantwoordelijkheid nemen en een nieuwe test uitzetten in een ander gebied dan de oorspronkelijke
positie van de test. Met deze werkwijze zijn zij in staat om alle deelnemers objectief te beoordelen. Deelnemers
die de oorspronkelijke test al hebben uitgevoerd, wordt aan het einde van de wedstrijddag de mogelijkheid
geboden om alsnog de aangepaste test af te leggen. Indien zij dit niet doen, zal er geen score worden toegekend
voor de betreffende test.
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6.6 “No Birds”
Als er zich ongebruikelijke- en/of ongeplande omstandigheden voordoen tijdens een test kunnen Officials de
voorjager vragen om de hond anders te handlen of extra instructies geven om de deelnemer te compenseren
voor ongebruikelijke- of ongeplande situaties. Er is hierbij sprake van een ongelijke test. Omdat deelnemers
worden beoordeeld op bepaalde vaardigheden hoeft de test niet exact hetzelfde te zijn voor elke deelnemer,
maar de Official en Assistent Officials dienen zorgvuldig te werk te gaan en alles in het werk te stellen om
ongelijke testsituaties te vermijden. In geval van een ongelijke test kunnen sommige vaardigheden onvoldoende
worden getest. Bijvoorbeeld bij een test met een dubbele mark en blind die een enkele mark en een dubbele
blind wordt vanwege een No Bird situatie. In dit geval kan de hond niet adequaat op memory worden getest,
zoals oorspronkelijk was bedoeld. De (Assistent) Officials dienen een “No-Bird” situatie altijd aan de voorjager
kenbaar te maken wanneer er door menselijke- of mechanische factor geen apport op de valplaats aanwezig is.
(Assistent) Officials kunnen een No Bird situatie kenbaar maken als er naar hun mening een gevaarlijke situatie
dreigt of als de testomstandigheden dusdanig gewijzigd zijn dat de test niet objectief kan worden beoordeeld.
Officials dienen zich bij een No Bird situatie af te vragen of zij door de gewijzigde situatie nog steeds in staat
zijn om de deelnemer objectief te beoordelen. Er zullen situaties optreden die niet specifiek behandeld zijn
of kunnen worden in het Reglement en richtlijnen. In deze situaties dienen Officials gebruik te maken van hun
ervaringen om tot eerlijke beslissingen te komen.
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6.7 Beoordelingsrichtlijnen doorzettingsvermogen – Score 0 t/m 10
De honden worden beoordeeld op doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen wordt getoond door een
hond die vastberaden is om vast te houden aan het voltooien van de opdracht door systematisch, passievol
en zonder twijfel het apport te zoeken, het apport snel op te pakken en het apport snel ter hand te stellen
bij de voorjager om vervolgens een juiste positie aan te nemen in afwachting van de volgende opdracht.
Doorzettingsvermogen is de bereidheid om zonder aarzeling en meermaals ruwe dekking, koud of bewegend
water, ijs, modder of andere soortgelijke omstandigheden aan te nemen om het apport te vinden. Een gebrek
aan doorzettingsvermogen kan duidelijk worden wanneer: (1) een hond uit zichzelf, zonder daartoe een
commando te hebben gekregen, terugkeert naar de voorjager zonder het apport te vinden; (2) de hond stopt
met werken, of werkt op een op langzame, ongemotiveerde, doelloze manier; (3) de hond stopt zonder een
commando te hebben gekregen met werken en contact zoekt met de voorjager voor ondersteuning voordat
op een mark en voordat deze het valgebied heeft bereikt en in het valgebied geruime tijd heeft gezocht; (4) de
hond wisselt van apport; en (5) de hond een apport ziet of vindt, maar dit niet apporteert, d.w.z. er niet in slaagt
om het apport op te pakken, het apport achterlaat na het te hebben gevonden of het apport negeert na het te
hebben gezien.
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Er wordt geen score toegekend voor doorzettingsvermogen indien een hond bij een markeeropdracht niet
rechtstreeks naar het valgebied gaat of als de hond vertrekt om vervolgens elders te jagen/zoeken en door
overmatig jagen/zoeken het apport vindt.
Een hond die het biotoop onnodig verstoort, duidelijk buiten het valgebied aan het werk is, hetzij door niet
rechtstreeks naar het valgebied te gaan of door het verlaten van het valgebied, zal eveneens geen score worden
toegekend voor doorzettingsvermogen, ook al vindt deze uiteindelijk het apport, zonder te worden gehandeld.
Het wisselen tussen apporten houdt in dat een hond het opgeeft te zoeken naar het apport waarop deze is
uitgezonden en het valgebied verlaat om te zoeken naar een ander apport, dan wel een apport laat vallen
en een ander apport raapt. Behalve in het laatste geval krijgt de hond een score 0 wegens gebrek aan
doorzettingsvermogen tenzij deze naar het valgebied gaat, actief zoekt maar faalt om het apport te vinden en
gecontroleerd gaat zoeken in een groter valgebied.
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6.7 Vervolg Beoordelingsrichtlijnen doorzettingsvermogen – Score 0 t/m 10
Het wordt niet beschouwd als een gebrek aan doorzettingsvermogen indien de hond op weg naar een valgebied
een andere mark ziet vallen of een ander apport vindt en ruim voordat de hond het valgebied bereikt heeft
waarop deze is uitgestuurd van richting verandert en voor het andere apport gaat. Er kan hierbij sprake zijn van
verwarring bij de hond. Van de voorjager wordt verwacht de hond in dergelijke situaties duidelijk te handelen
zodat het juiste apport ter hand gesteld kan worden. Bij verwarring zal de hond niet worden beoordeeld met
een score 0 voor doorzettingsvermogen. Officials beslissen hoe ze zullen omgaan met diverse situaties en
welke score zij toekennen voor doorzettingsvermogen.
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6.8 Beoordelingsrichtlijnen trainingsstatus – Score 0 t/m 10
Een ander kenmerk dat door Officials moet worden beoordeeld is de trainingsstatus van de hond. Dit zijn
vaardigheden die honden verwerven door training. De trainingsstatus is het niveau van vaardigheden die
de hond door training heeft ontwikkeld in verschillende testsituaties; Voor de Junior Klasse zijn bijvoorbeeld
een redelijke mate van steadiness en gehoorzaamheid in het algemeen de vereisten. Een grotere mate van
steadiness, gehoorzaamheid, dirigeerbaarheid en enige andere kwaliteiten worden gevraagd in de Major
Klasse. In de Master klasse zal een hoge mate van steadiness, gehoorzaamheid, dirigeerbaarheid alsmede
het beheersen van verfijnde trainingstechnieken noodzakelijk zijn om een hoge score te behalen voor de
trainingsstatus van de hond.

OP

De trainingsstatus bestaat in het algemeen uit vier componenten; steadiness, gehoorzaamheid, dirigeerbaarheid
en behandeling van het apport. Onderstaand een uiteenzetting van deze elementen :
Steadiness: honden maken soms verschillende soorten bewegingen wanneer een test gestart is (en/of
wanneer er is geschoten). Tijdens de test worden dergelijke bewegingen geïnterpreteerd als inspanningen
door de hond om het zicht op een mark dan wel de jachtsituatie te verbeteren, maar ook als opwinding.
Met uitzondering van het af en toe veranderen van positie om een mark of jachtsituatie beter te kunnen
waarnemen, zullen dergelijke bewegingen op post worden beoordeeld als gematigd steady of unsteady.
De omvang en frequentie van de bewegingen zullen de beoordeling van de test negatief beïnvloeden.
Steadiness en rustig postgedrag zijn een belangrijke eigenschap voor een bruikbare jachthond.
Gehoorzaamheid hangt nauw samen met de reactie en controle van de hond bij het oplijnen, maar het
omvat ook gedragingen bij het uitsturen. Gehoorzaamheid omvat ook gecontroleerd heel work, correct
volgen en het rustig in een bepaalde positie blijven naast de voorjager of het houden van een op door de
voorjager aangewezen plaats. Dit geldt ook voor het moment dat het apport is afgeleverd bij de voorjager.
De hond dient onmiddellijk terug te keren naar de voorjager na het krijgen van een “kom” signaal. Het
negeren van een komsignaal zal de beoordeling van de test negatief beïnvloeden. Het structureel negeren
van een “kom” signaal rechtvaardigt een lage score of score-0 als beoordeling van de betreffende test. Het
vasthouden en/of aanraken een hond en/of het buiten proportioneel verbaal toespreken van de hond,
behalve in buitengewone omstandigheden, rechtvaardigen een lage score tot score-0 in de betreffende
test.
Afhankelijk van de wedstrijdklasse is dirigeerbaarheid van belang bij situaties waarin een hond naar
het valgebied moet worden gebracht. Een hond moet de hand van de voorjager aannemen en na een
commando direct vertrekken in de richting die de voorjager heeft aangegeven. De hond dient deze
richting aan te houden totdat de voorjager de hond afstopt voor een nieuwe opdracht. Indien de voorjager
aanwijzingen geeft om een richting te veranderen, dient de hond de richting op commando aan te nemen
tot het moment dat de hond het apport vindt of verdere aanwijzingen krijgt. In de Junior klasse mogen geen
volledige blinds worden verwerkt op afstanden groter dan 50 meter. In de Junior klasse dient bij voorkeur
gewerkt te worden met semi-blinds en memories. In de Major klasse mogen geen volledige blinds worden
verwerkt op afstanden groter dan 150 meter. In de Major klasse dient bij voorkeur gewerkt te worden met
marks, semi-blinds en memories indien de afstanden groter zijn dan 150 meter. In de Master klasse is geen
afstandsrestrictie opgenomen voor toepassing op blinds, mits deze zich bevinden binnen de maximaal
toegestane afstand (max. 300 m vanuit het werkgebied). De Official zal de trainingsstatus met een lage
score of een score 0 beoordelen bij gebrek aan respons. Dit kan het gevolg zijn van :
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6.8 Vervolg Beoordelingsrichtlijnen trainingsstatus - Score 0 t/m 10
• de hand niet aannemen van de voorjager bij het oplijnen en/of het niet volgen van de oorspronkelijk
aangegeven richting
• de hond loopt niet over een aanzienlijke afstand de aangegeven richting, stopt zonder daartoe een
commando te hebben gekregen en/of vraagt nieuwe aanwijzingen van de voorjager
• de hond reageert niet of onvoldoende op stopcommando’s
• geen contact zoeken met de voorjager na te zijn afgestopt
• het niet aannemen van een nieuwe richting, d.w.z. een nieuwe cast
• niet doorgaan in de nieuwe richting over een aanzienlijke afstand.

In alle wedstrijdklassen is een modelapport het uitgangspunt. Bij het vinden van het apport moet een
hond het apport zonder twijfel rapen en snel terugbrengen bij de voorjager. De hond mag het apport
zowel zittend als staand ter hand stellen aan de voorjager, op een zodanige wijze dat de voorjager zijn
positie in het werkgebied niet of nauwelijks hoeft te veranderen. De hond mag het apport zowel voor als
naast de voorjager ter hand stellen, mits de Official vooraf geen andere instructies heeft gegeven aan de
voorjager. De hond zal het apport bij de voorjager ter hand stellen en op commando van de voorjager
snel en zorgvuldig loslaten. Na het ter hand stellen van het apport zal de hond een positie dicht naast de
voorjager aannemen en wachten op de volgende opdracht. In elke wedstrijdklasse dient het apport na te
zijn gevonden en geraapt zo snel en efficiënt mogelijk ter hand gesteld te worden bij de voorjager.
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De score voor trainingsstatus is afhankelijk van het doel van een test en kan variëren naarmate een hond al
dan niet reageert op gegeven commando’s. Officials nemen vooraf kennis van windrichting, windkracht,
dekking, eventuele belemmeringen en afstanden om te kunnen beoordelen of er elementen zijn die
communicatie tussen voorjager en hond verstoren. Een dergelijke situatie zou kunnen verklaren waarom een
hond niet onmiddellijk in staat is een gegeven commando op te volgen. Een matige of lage score kan worden
gecompenseerd door verschillende andere zeer goede acties. Een onvoldoende score voor trainingsstatus
van de hond moet een weerspiegeling zijn van herhaalde en opzettelijke ongehoorzaamheid in het opvolgen
van commando’s. Honden die stoppen zonder daartoe een commando te hebben gekregen en/of vragen om
verdere instructies van de voorjager moeten per individueel geval worden beoordeeld tot een matige of lage
score voor trainingsstatus. Het frequent stoppen en vragen kan resulteren in een score 0.
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Een hond mag het apport niet laten vallen voordat het ter hand gesteld is bij de voorjager. Een hond mag
niet na happen of naar het apport springen nadat het apport ter hand is gesteld. Reeds binnengebrachte
apporten dienen door de hond te worden gerespecteerd en mogen nadat deze ter hand zijn gesteld bij de
voorjager niet meer worden aangeraakt door de hond. Een onjuiste aflevering van het apport kan afhankelijk
van de wedstrijdklasse een lage score of score 0 tot gevolg hebben voor trainingsstatus.
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Een hond kan geen score ontvangen als deze een apport beschadigt. Bij het beschadigen van een apport
volgt diskwalificatie. Zowel de Officials als Assistent Officials zijn verantwoordelijk voor het inspecteren
van de apporten en geven een schriftelijke verklaring indien een hond schade aan een apport heeft
veroorzaakt. Een harde bek is één van de meest ongewenste eigenschappen van een apporterende
jachthond. Een diskwalificatie op basis van een beschadigt apport volgt uitsluitend indien hiervoor naar
het oordeel van zowel de Official en de Assistent Official onweerlegbaar bewijs is. Alleen het afleveren van
een beschadigd apport is niet voldoende bewijs voor een Diskwalificatie. Een schade kan op verschillende
manieren worden veroorzaakt zoals door scherpe doorns, stokken en/of stenen. Honden kunnen apporten
onbedoeld beschadigen bij het ophalen uit zware dekking, evenals door hun snelle, positieve apporteerdrift.
Andere ongewenste eigenschappen worden vaak verward met een “harde bek”. De Official dient te kunnen
onderscheiden of een “harde bek” werkelijkheid het geval is. Een dummy vogel rollen of verpakken tijdens
het apporteren of ter hand stellen kan ten onrechte worden geassocieerd met een “harde bek”, terwijl het
apport niet is beschadigd. In zo’n situatie is het niet altijd nodig om de score voor trainingsstatus te verlagen.
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Opmerking: (Assistent) Officials moeten de dummy’s inspecteren voordat deze in de wedstrijd gebracht
worden en bij het binnen brengen van het apport door de hond. Het is de verantwoordelijkheid van Officials dat
beschadigde dummy’s apart worden opgeslagen en na afloop bij het secretariaat worden ingeleverd. Indien
een dummy beschadigd is door een deelnemer, dient de Official het wedstrijdnummer van de deelnemer op
de beschadigde dummy te schrijven en de beschadiging op het score formulier te vermelden. Hoewel niet
verplicht, verdient het aanbeveling dat de Official bij het constateren van een beschadigde dummy deze laat
inspecteren door de voorjager voordat er een vermelding wordt gemaakt op het Scoreformulier. De voorjager
dient beschadigde dummy’s voor het einde van de wedstrijd te betalen bij het secretariaat. Na betaling dient
een beschadigde dummy te worden overhandigd aan de voorjager, welke zelf dient te zorgen voor een correcte
afvoer. Er mogen geen beschadigde dummy’s achtergelaten worden op het wedstrijdterrein.
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6.9 Kleine hondenfouten
Veelvuldig herhaald of combinaties van deze “kleine” fouten kunnen worden samengevat tot een “matige” of
zelfs een “ernstige” fout. Ze kunnen echter ook zo klein zijn dat ze helemaal geen negatieve invloed op de
beoordeling rechtvaardigen.
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Het incidenteel kiezen van een omweg – het buitensporig afwijken van de logische-, te verwachte lijn
naar een apport of bij het terugkeren naar de voorjager om een hindernis of het aannemen van water te
voorkomen.
Het tijdelijk wegvallen van concentratie/aandacht bij de hond.
Langzaam oppakken van een apport, slordig apporteren zodat apport moet worden overgepakt.
Enigszins onrustig op post of enigszins verplaatsen bij het houden van een aangewezen plaats.
Incidentele weigering een stopfluit commando – het niet direct stoppen bij het eerste fluitsignaal dat
gehoord had moeten worden, maar stoppen bij het tweede of derde.
Incidentele castweigering - Af en toe een lijn niet vasthouden of nieuwe cast van de voorjager niet langer
dan enkele 10 tallen meters vasthouden.
Éénmalig poppen op een (semi) blind apport waar er geen verzachtende omstandigheden zijn zoals
afstand, wind, ondiep (stromend) water of andere omstandigheden die het moeilijk maken om het fluitje
van de geleider te horen of in contact te blijven met de voorjager.
Terughoudendheid om een apport ter hand te stellen.
Kort janken, piepen of een blafje terwijl de hond wordt uitgestuurd.
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Het niet markeren van alle apporten bij een markeersituatie – de hond dient hierdoor te worden gehandeld
naar een apport; Het markeervermogen van de hond is bij één van de marks slechter t.o.v. een andere
markeeropdrachten in dezelfde test.
Matige verstoring van het biotoop door niet in een logische lijn naar het valgebied te gaan of het verlaten
van het valgebied
Het (meermaals) tonen van onwil om ruwe dekking, water, ijs, modder of andere onaangename situaties
aan te nemen.
Het werken van de hond op een langzame, gebrekkige, belangeloze manier.
Slechte lijnmanieren - slecht volgen en heelwork; niet onmiddellijk de aangewezen positie innemen en
blijven; een apport laten vallen bij ter hand stellen; na happen of naspringen van een ter hand gesteld
apport; niet stil en steady blijven na het ter hand stellen.
Slechte stijl - het ontbreken van een alerte- en gehoorzame houding. Een hond dient snel en vastberaden
te vertrekken zowel op het land als in het water. De hond dient op een passievolle wijze te zoeken, het
gevonden apport snel op te pakken en in een redelijk snel tempo terug te keren naar de voorjager.
Poppen/vragen bij een markeersituatie – zonder commando stoppen en terugkijken naar de voorjager voor
aanwijzingen voordat de hond het valgebied heeft bereikt of geruime tijd in het valgebied heeft gezocht
naar het apport.
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6.10 Matige hondenfouten
De hondenfouten in deze categorie zijn mogelijk zo klein dat hun overweging slechts als een “kleine” fout
kan worden beschouwd, waardoor ze nauwelijks invloed hebben op de beoordeling. Ze kunnen echter ook
dusdanig ernstig zijn dat een beoordeling als een “ernstige” fout gerechtvaardigd is. Herhalingen van een
“matige” fout of een combinatie van meerdere “matige” fouten kan eveneens leiden tot een beoordeling als
ernstige fout.
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6.10 Vervolg Matige hondenfouten
8. Meerdere fluitweigeringen - niet stoppen voor een nieuwe cast na twee opeenvolgende fluitcommando’s
die de hond had moeten horen.
9. Meerdere cast-weigeringen - het niet aannemen van lijnen en richtingen of het niet vasthouden van
lijnen en richtingen over een korte afstand.
10. Gematigd piepen van korte duur.
11. Het overmatig kiezen van een omweg – het buitensporig afwijken van de logische-, te verwachten lijn
naar een apport of bij het terugkeren naar de voorjager om een hindernis of het aannemen van water te
voorkomen.
12. Controlemoment - Bij de Junior- en Major klasse is het toegestaan enige controle momenten af te
dwingen om de hond onmiddellijk onder controle te krijgen. In de Master klasse zal een controle moment
worden beoordeeld als een ernstige fout.
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6.11 Ernstige hondenfouten
Ernstige fouten in deze categorie hebben betrekking op al die gevallen waarin de norm het gedrag van de
hond beschrijft, welke een negatieve beoordeling, het beëindigen van de test of in enige gevallen zelfs een
diskwalificatie rechtvaardigt.
Veelvuldige controle momenten – Indien veelvuldige controle momenten noodzakelijk zijn om de hond
onder controle te krijgen en te houden, zal dit worden gezien als een ernstige fout. Bij het toepassen van
meerdere controle momenten in de Master klasse, dient de Official de test te beëindigen.
“Out of control” - geen aandacht voor meerdere fluitcommando’s en / of aanwijzingen van de voorjager,
tenzij er volgens de Official verzachtende omstandigheden zijn.
Niet ter hand stellen van het apport.
Weigering om een apport bij het ter hand stellen op commando los te laten. De hond dient een apport na
het krijgen van een commando direct en zorgvuldig los te laten. Meerdere opeenvolgende weigeringen
het apport los te laten kunnen diskwalificatie tot gevolg hebben.
Harde bek - een apport beschadigen en/of ongeschikt maken voor hergebruik in de wedstrijd. Een
beschadigd apport wat naar de mening van de Official én Assistent Official uitsluitend veroorzaakt is door
de hond heeft diskwalificatie tot gevolg.
Wisselen van apporten – Het opgeven van het zoeken in een valgebied voordat het apport gevonden, het
valgebied verlaten en doorjagen/zoeken in een ander valgebied voor een ander apport. Een gevonden
apport laten vallen en op zoek gaan naar een ander apport.
Terugkeren naar een oude valplaats – Het terugkeren naar het gebied van een valplaats of blind waar de
hond al eerder een apport heeft opgehaald en daar opnieuw op zoek gaan naar een apport.
Het (veelvuldig) tonen van onwil om ruwe dekking, water, ijs, modder of andere onaangename situaties aan
te nemen na herhaaldelijk hiertoe een opdracht te hebben gekregen.
“No Go”- niet blind willen vertrekken na herhaaldelijk hiertoe een opdracht te hebben gekregen in een
situatie waarbij er geen sprake is van verwarring.
Terugkomen naar de voorjager voordat het apport gevonden is, zonder dat de hond door de voorjager
hiertoe een commando heeft gekregen, behalve bij een markeersituatie waarbij sprake kan zijn van
verwarring bij de hond of deze echt werd ingezet op het betreffende apport.
Stoppen met zoeken naar een apport.
Negeren van een apport – Na het apport te hebben gevonden slaagt de hond er niet in het apport op te
pakken en laat het apport liggen; het niet vinden van een apport die zeker door de hond gevonden had
moeten worden.
Het apporteren van lokkers of andere attributen die niet tot de gevraagde apporten behoren.
Luid en/of langdurig blaffen of piepen.
Opeenvolgende weigeringen - 3 opeenvolgende weigeringen van een gegeven commando of cast.
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6.12 Beoordelingsrichtlijnen stijl van voorjagen – Score 0 t/m 10
Algemeen - Hoe gedraagt de voorjager zich gedurende de test in een realistisch jachtscenario. Worden er
juiste keuzes gemaakt door de voorjager om de hond duidelijk te maken welke opdracht aan de orde is? Hoe
is de timing van de voorjager bij het uitvoeren van de opdracht?
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6.13 Matige voorjagersfouten
Matige voorjagersfouten in onderstaande lijst hebben betrekking op gedragingen van de voorjager die de
score voor stijl van voorjagen in enige mate negatief beïnvloeden.

3.

4.
5.

De hond uitsturen in een niet logisch te verwachten lijn naar het valgebied.
Fluisterend (zacht) communiceren met de werkende hond - de voorjager dient stil te blijven vanaf het
moment dat deze een signaal aan de Official heeft gegeven dat hij klaar is om de test te starten totdat de
Official een signaal aan de voorjager heeft gegeven dat de hond mag worden ingezet.
Het geven van overbodige/onjuiste/misleidende commando’s aan de hond (denk hierbij aan commando’s
terwijl de hond al reageert op het eerder gegeven commando, een hond van een apport af fluiten terwijl
deze al tekent op het apport, een territoriumfluit geven op het moment dat de hond zich niet in het valgebied
bevindt).
De hond onjuist oplijnen naar een valplaats.
De hond een lijn geven naar een markeerapport terwijl de hond deze in memorie heeft.
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6.14 Ernstige voorjagersfouten
Ernstige voorjagersfouten in onderstaande lijst hebben betrekking op gedragingen van de voorjager die de
score voor stijl van voorjagen aanzienlijk negatief beïnvloeden of zelfs diskwalificatie eliminatie tot gevolg
kunnen hebben.
Bij markeersituaties een hond inzetten in de richting van een mark of geweerstation voordat een mark (of
meerdere marks) is/zijn gevallen.
2. Duidelijk hoorbaar verbaal communiceren met de werkende hond - de voorjager dient stil te blijven vanaf
het moment dat deze een signaal aan de Official heeft gegeven dat hij klaar is om de test te starten totdat
de Official een signaal aan de voorjager heeft gegeven dat de hond mag worden ingezet.
3. Duidelijk hoorbaar verbaal communiceren met de hond op post – Indien een hond bij een test op post moet
blijven waarbij een werkende hond gerespecteerd dient te worden, is het niet toegestaan om met de hond
op post in enige vorm storend verbaal en/of non-verbaal te communiceren.
4. Onsportief gedrag – misbruik, intimidatie, schoppen, slaan of anderszins ruw behandelen van een Official,
medewerker, enige andere persoon of hond in welke hoedanigheid dan ook tijdens het evenement. Het
opzettelijk toestaan om een markeersituatie, het plaatsen of ophalen van een blind aan een hond te laten
zien die de test nog moet afleggen.
5. Opzettelijk bemoeien, storen, hinderen, afleiden van een andere voorjager of een hond van een andere
deelnemer.
6. Het gebruiken van verboden (hulp)middelen of niet toegestaan trainingsapparatuur.
7. Een hond aangelijnd naar de inzetplaats brengen (Major- en Master klasse).
8. Een hond in bedwang houden - een hond vasthouden of aanraken om hem stabiel te houden, of een hond
verbaal in bedwang houden (Major- en Master klasse).
9. Het uiten van dreigende gebaren - of enige vorm van intimidatie naar de hond.
10. Het zicht van een hond op een apport of actieve jachtsituatie blokkeren - een voorjager positioneert zich
tussen de hond en een apport of actieve jachtsituatie zodat een deel of het volledige zicht van de hond op
de situatie wordt geblokkeerd.
11. Het overmatig sturen van een omweg – het buitensporig afwijken van de logische-, te verwachten lijn
naar een apport of bij het terugkeren naar de voorjager om een verleiding, hindernis of het aannemen van
water te voorkomen, tenzij dit gevraagd wordt in de test ter voorkoming van verstoring biotoop of andere
bijzondere reden.
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6.15 Belangrijke aanbevelingen voor (Assistent) Officials
1. Zorg dat u tijdig op het terrein aanwezig bent om uw test te inspecteren, aan te passen of uit te zetten. Het
wordt aanbevolen gebruik te maken van Test Dogs op de testen voordat de wedstrijd begint. Inspecteer
altijd de lijnen en eventuele obstakels naar de valgebieden op gevaarlijke situaties.
2. Coördineer uiterlijk een week voor de wedstrijd met de organisatie of de juiste apparatuur aanwezig is voor
de gewenste test.
3. Zorg ervoor dat u uiterlijk een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Assistent Officials dienen
eveneens uiterlijk een uur voor wedstrijdaanvang aanwezig te zijn.
4. Zorg ervoor dat Assistent Officials, Geweren en eventuele andere medewerkers duidelijke instructies
ontvangen over het verloop van de test.
5. Voor het beoordelen van markeeropdrachten moet de hond vanaf het werkgebied de vogel in de lucht
kunnen zien gaan en de valplaats kunnen bepalen. Marks kunnen uitsluitend worden beoordeeld als de
hond de Mark ook echt heeft gezien. Het is niet mogelijk het markeervermogen van de hond te beoordelen
als de hond de mark niet heeft gezien.
6. Zorg ervoor dat stations met geweren/pistolen veilig gepositioneerd zijn zodat zij geen gevaar opleveren
voor deelnemers alsmede andere mensen en dieren die zich in die omgeving zouden kunnen bevinden.
De geweer/pistool stations dienen dusdanig gepositioneerd te zijn dat ze geen storende factor vormen
voor voorjagers of werkende honden.
7. Zorg ervoor dat er geen dummy vogels in het werkgebied blijven liggen. Assistent Officials dienen de
dummy vogels uit het zicht bewaren in tassen of boxen op een dusdanige wijze dat er geen onvoorziene
apporten in de wedstrijd kunnen komen.
8. Indien u gebruik maakt van een Test Dog dient u het volgende in ogenschouw te nemen;
- de Test Dog zal niet deelnemen aan de test.								
- de Test Dog kan redelijkerwijs de test voltooien, maar is niet overgekwalificeerd. 			
- de Test Dog is in staat de volledige test uit te voeren.
9. Als (Assistent) Official vertegenwoordigt u tijdens een wedstrijddag niet alleen u zelf als individu. U bent
een vertegenwoordiger van de jachthondensport en in het bijzonder een vertegenwoordiger van Stichting
Jachthond In Opleiding.

34
REGLEMENT & VOORSCHRIFTEN DAT - VERSIE 20.2 - © 2020 STICHTING JACHTHOND IN OPLEIDING

Hoofdstuk 7
Licenties, registratie, planning, organisatie en realisatie
7.1 Geschiktheid van entiteiten of personen die een DAT Event mogen organiseren
Het bestuur van Stichting Jachthond In Opleiding (JIO) kan naar eigen inzicht licenties toekennen aan entiteiten
of personen die in aanmerking komen om een DAT Event te organiseren. Deze Jachthondentesten vallen onder
Reglement en voorschriften DAT. Het Reglement en voorschriften wordt van tijd tot tijd bepaald en indien
gewenst aangepast door het bestuur.
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7.2 Regels die van toepassing zijn op registratie en discipline
Alle regels van JIO die van toepassing zijn op registratie en discipline zijn van toepassing op alle door JIO
georganiseerde, gesanctioneerde en gelicenseerde jachthondentesten/wedstrijden.
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Aantal deelnemers
Faciliteiten en mogelijkheden op het wedstrijdterrein
Weersomstandigheden
Geplande wedstrijden op andere locatie(s)
Mogelijkheid tot handhaving van het COVID-19 protocol
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7.3 Planning en aanvraag
Het eerste en belangrijkste punt bij het plannen van een DAT voor jachthonden is het reserveren van een datum
waarop het wedstrijdterrein beschikbaar is en het uitnodigen van de Officials. Vervolgens wordt het voornemen
van het organiseren van een DAT voorgelegd bij het bestuur van Stichting Jachthond In Opleiding. Het bestuur
van JIO zal besluiten of hiervoor een licentie zal worden toegekend. Na het toekennen van de licentie zal
het bestuur de aanvraag voorleggen bij de JIO Wedstrijdcommissie. De aanvraag omvat de wedstrijddatum,
locatie, soort wedstrijdklassen, beschikbare Officials, het verwachte aantal deelnemers en de geplande starten eindtijd van de jachthondenwedstrijd. Bij het plannen van de jachthondenwedstrijd moet rekening worden
gehouden worden met de volgende factoren :
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7.4 Inspectie van wedstrijdlocatie
Het is belangrijk dat tenminste één Official of één lid van de Wedstrijdcommissie samen met de organisator
ten minste twee weken voorafgaande aan de geplande jachthondentest de wedstrijdlocatie inspecteren.
De inspecteurs dienen bij bijzonderheden of onduidelijkheden direct de Wedstrijdcommissie te informeren.
Bij het inspecteren van de wedstrijdlocatie zullen de Official(s) en/of Wedstrijdcommissieleden samen
met de organisator de 4 testen uitzetten voor de geplande wedstrijdniveaus. Op dat moment bepalen de
Official(s), Wedstrijdcommissieleden en de organisator de doelstellingen van elke afzonderlijke jachtsituatie.
De jachtsituaties worden uiterlijk 1 week voor aanvang van de jachthondentest ter controle ingediend bij de
Wedstrijdcommissie. Het is de verantwoording van de organisator zorg te dragen dat alle benodigde uitrustingen
en materialen zoals apporteermateriaal, wapens, munitie, jachthutjes, simulators, verleidingsmateriaal, boten,
lokkers, etc. voor start van de wedstrijd op de testlocatie zijn opgesteld.

•
•
•
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•
•
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Men dient bij het uitzetten van de testen rekening te houden met het volgende factoren :
Verandering van lichtinval en zon in de loop van een dag
Waterconfiguratie
Terrein
Wind
Heuvels
Dekking
Achtergrond waartegen apporten worden gezien
Hoogte en afstand van de apporten die worden gegooid of afgeschoten

De organiserende partij dient het evenement met de grootst mogelijke efficiënte te leiden aan de hand van
een draaiboek; Het draaiboek zal vertragingen op de wedstrijddag tot een minimum beperken en maakt het
mogelijk om de wedstrijdresultaten accuraat te verwerken na afloop van het evenement.
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7.4 Vervolg Inspectie van wedstrijdlocatie
Officials zijn verplicht om de testlocatie voorafgaand aan de wedstrijd te inspecteren op mogelijke gevaren. Met
name de lijnen naar de marks en blinds dienen met grote zorgvuldigheid door de Official te worden geïnspecteerd
op aanwezige gevaren. Indien een Official twijfelt aan de veiligheid voor deelnemers of medewerkers, dient de
test voorafgaand aan de wedstrijdstart te worden aangepast in overleg met de organisator. Het is één van de
belangrijkste verantwoordelijkheden van Officials om ervoor zorg te dragen dat een test zo veilig mogelijk kan
worden uitgevoerd.
Simulatie van natuurlijke jachtomstandigheden zijn basis voor het uitzetten van de testen. De testen dienen op
een zo realistisch mogelijke manier te zijn vormgegeven, rekening houdend met de feit dat de afstand van het
werkgebied tot de valplaats normaal gesproken niet meer dan 100 meter voor de Junior klasse-, 200 meter
voor Major klasse- en 300 meter voor de Master klasse mag bedragen.
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Het is de taak van de Officials om de aanwezige Assistent Officials duidelijk te instrueren wat er van hen wordt
verwacht tijdens de testen. Het moet hen duidelijk zijn wanneer en hoe te gooien/lanceren, schieten. Assistent
Officials moeten nadat zij een apport hebben gepresenteerd stil blijven en niet meer bewegen terwijl een
hond aan het werk is. Om het markeervermogen van een hond te beoordelen, moeten honden in staat zijn
om het apport te zien terwijl deze de lucht in gaat en/of (zo)als het apport valt. In de Master klasse mag er
van de honden verwacht worden dat zij kunnen markeren op een schot, zonder dat ze een apport omhoog
hebben zien gaan of hebben zien vallen. In de Major- en Master klasse mag er in de testen worden gewerkt met
verleidingsschoten/simulaties van geluiden en verleidingsapporten.
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Bij het uitzetten van jachthondentesten moet rekening gehouden worden met de natuurlijke lichtomstandigheden,
de achtergrond waartegen apporten tijdens de vlucht worden gevisualiseerd, de hoogte en lengte van de
worpen en de afstand vanaf de inzetplaats.
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Bij blinds dienen de jachtsituaties waar mogelijk opgezet te worden door gebruik te maken van eilanden,
lokkers, landpunten, zandbanken, sloten, hagen, kleine struiken, aangrenzende zware dekking en terrein met
hoogte verschillen. Ondanks dergelijke natuurlijke afleiding, zal het voor een hond mogelijk moeten zijn om een
goede lijn te vinden tussen het apport en de inzetplaats. Dat de hond deze lijn ook daadwerkelijk aanneemt
door de natuurlijke belemmeringen is niet altijd waarschijnlijk, waardoor de voorjager de hond van aanwijzingen
zal moeten voorzien om het apport te vinden.
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De jachtsituatie moet zo worden gepland dat de hond het grootste gedeelte van de afstand op weg naar het
apport in het zicht is. Een blind is een test van trainingsstatus (controle, respons). Van een hond die gedurende
een lange periode uit het zicht is, kan niet worden gezegd dat hij onder controle is. Het gebruik maken van
natuurlijke obstakels biedt een grondigere mogelijkheid om de vaardigheden te beoordelen die vereist zijn
voor een uitstekende jachthond voor het werk na het schot.
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Elke test heeft een specifiek doel dat het gebruik van specifieke (training)vaardigheden vereist. De Official zal de
voorjagers per groep vooraf het doel van de test uitleggen. Duidelijkheid bij het uitleggen van testdoelstellingen
zal vragen minimaliseren. Daarnaast is het eenvoudiger om de voorjager de uiteindelijke beoordeling te
verklaren. De jachthondentesten mogen geen simulaties van overdreven gecompliceerde-, uitgebreide- of
anders dan redelijke (fantasierijke maar bovenal natuurlijke) jachtsituaties zijn.
Vindingrijkheid en creativiteit van Officials wordt zeker gewaardeerd bij het plannen van natuurlijke jachtsituaties,
maar ook in bedenken van jachtsituaties die in algemene zin ongebruikelijk zijn, terwijl ze praktisch en realistisch
wel zouden kunnen voorkomen in een “echte jachtsituatie”. Deze jachtsituaties mogen worden gesimuleerd in
een test, indien deze unieke jachtsituatie voorkomt in het gebied waar het evenement plaatsvindt. Opmerking:
gecompliceerde of onnatuurlijke jachthondentesten bewijzen vaak niets. Deze verbruiken vooral veel tijd en
zorgen voor frustraties. Het bewaken van sportieve- en integere jachthondentesten behoort tot één van de
primaire doelstellingen van de Wedstrijdcommissie.
De Officials en Assistent Officials zullen de voorjager zien als een jachtpartner. Voorjagers kunnen vragen aan
hen stellen, maar dit ontslaat de voorjager niet van de verantwoordelijkheid om zelf te weten (of te onthouden)
waar de apporten gevallen zijn en in het algemeen te weten waar de blinds zich bevinden. Er mogen nooit
testen worden uitgezet die zijn ontwikkeld om honden te misleiden.
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7.4 Vervolg Inspectie van wedstrijdlocatie
Zichtbare geweren mogen niet in een andere richting schieten dan in de richting van de vlucht van het apport.
Er mag geen blind worden geplaatst in het valgebied van een mark, in de buurt van het markeerstation of in de
lijn van de mark indien de mark afgeschoten wordt voordat de blind geapporteerd kan worden. Dit geldt echter
niet voor een apport dat wordt gegooid terwijl een hond op een blind werkt. Dit is een verleidingsapport en wordt
gebruikt in de beoordeling van Trainingsstatus/Memory en niet als markeeropdracht. Er mag geen markeer
worden gegooid of gelanceerd waarbij het valgebied op de directe lijn tussen de inzetplaats en de valplaats van
een blind ligt.
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Testen worden uitgezet om de vaardigheden van de combinaties te beoordelen.
Officials zullen geen conclusies trekken indien de meeste combinaties de testen succesvol doorlopen.
Eliminatie is niet het uitgangspunt van de testen.
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Officials worden aangemoedigd om diverse elementen op te nemen en omstandigheden van realisme
te simuleren in elke testsituatie. Bijvoorbeeld een test waarvoor een hond en een voorjager zijn werk vanaf
een boot, vlot of steiger doet zijn realistisch, maar voorzichtigheid is altijd geboden. Vermijd situaties die een
aanzienlijk risico vormen voor mensen en dier. Overweeg ook de hoeveel tijd dergelijke jachtsimulaties kosten
en vraag u af wat u precies wilt testen en of de situatie het toelaat om meerdere vaardigheden efficiënt te
testen. Officials zullen geen testen uitzetten met een onduidelijk gedefinieerde lijn (d.w.z. een vertrekpunt,
valplaats of het gebruik van elementen die onnatuurlijk zijn). Consistentie in de testen is voor elke deelnemer
het uitgangspunt. Dit betekent niet dat ieder apport op exact dezelfde plaats moet vallen voor elke hond. Hierin
zijn menselijke- mechanische of natuurlijke afwijkingen mogelijk.
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Hoofdstuk 8
Officials
8.1 In aanmerking komende officials
Iedereen in de leeftijd van tenminste 21 jaar en een goede reputatie heeft bij JIO kan als Official worden aanvaard
om een jachthondentest te beoordelen aan de toelatingsvoorwaarden die op dat moment voor JIO Officials van
kracht zijn. Het staat JIO vrij om individuen als Official te beoordelen op basis van de geschiktheidseisen. Het is
de verantwoordelijkheid van JIO de kwalificaties van elke (toekomstige) Official te beoordelen door onderzoek
te doen naar ervaring die is opgedaan door training, daadwerkelijk jagen en/of het beheren van jachtgebieden
in de praktijk, omgaan met honden en fair beoordelingsvermogen conform de reglementen en voorschriften.
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Organiserende partijen of individuen kunnen Officials naar eigen inzicht voordragen door een vragenlijst met
relevante achtergrondinformatie in te dienen bij het bestuur van Stichting Jachthond In Opleiding.
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8.2 Toelatingseisen Officials na 1 januari 2024
1. Seminar 1: de toekomstige JIO Official dient seminar 1 bij te wonen waarin gedetailleerde uitleg zal worden
gegeven over een DAT. Door het bijwonen van seminar 1 is voor wat betreft de vereiste leerplicht voldaan
om als Aspirant Official te worden ingezet bij JIO jachtenhondenwedstrijden.
2. Aspirant Officials: personen die door JIO vóór 1 januari 2024 niet zijn aanvaard als Official dienen als
Aspirant Official ten minste 1x bij een Junior Test en 1x bij een Major Test op niveau te worden beoordeeld
om in aanmerking te komen voor de status van Official. De verantwoordelijkheid van toezicht op- en de
beoordeling van de Aspirant Official ligt bij een Hoofd Official.
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8.3 Status van Official behouden
1. Seminar 2: binnen 3 jaar na het verkrijgen van de erkende status als Official dient de Official seminar 2 bij te
wonen om het vermogen te beoordelen van reglement kennis, veldkennis en waarnemend vermogen om
deelnemers van JIO Jachthondentesten fair te beoordelen.
2. Als een persoon niet als Official is ingezet bij een JIO Jachthondentest binnen 3 jaar na het bijwonen van
seminar 1, dient eerst seminar 1 wederom te worden gevolgd, voordat de persoon zal worden aanvaard als
JIO Official. Seminar 1 en 2 zijn geen vereisten indien de persoon als deelnemer bijzondere prestaties heeft
geleverd binnen de jachthonden(apporteer)sport en/of jachthondenopleiding. Deze beslissing is volledig
aan het bestuur van JIO.
3. Schriftelijke test: na het bijwonen van seminar 2 moet iedere persoon een schriftelijk tentamen afleggen.
Er dient hierbij een score van tenminste 85% behaald te worden om de status als JIO Official te verkrijgen
of te behouden.
4. Alle JIO Officials dienen actief te blijven: Officials die binnen 3 jaar niet als Official actief geweest zijn bij een
JIO jachthondensportwedstrijd bij zowel een Junior als Major Test, dienen eerst het tentamen opnieuw af te
leggen om hun status als JIO Official te behouden.
5. Officials moeten actieve voorjagers blijven: een JIO Official dient de afgelopen 7 jaar een hond te hebben
voorgejaagd die een Major test (of gelijkwaardig) met goed gevolg heeft behaald of wel met regelmaat een
hond in de praktijk te hebben voorgejaagd.
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•
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8.4 Aanstelling van Officials
Het is sterk aanbevolen dat organiserende partijen Officials aanstellen die beschikken over brede en uitgebreide
achtergrondervaring in gebruik en werken met jachthonden in het veld.
Officials beoordelen een test pas nadat de test is voltooid.
Officials roepen een nieuwe deelnemer op eerst nadat de test van de voorgaande deelnemer is beëindigd
en beoordeeld.
Officials zetten geen identieke testen uit op dezelfde wedstrijddag.
Officials zetten testen uit die verschillende facetten van jachtsituaties bevatten.
Officials zetten testen uit waarbij de uitgangspunten zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn voor iedere
deelnemer.
Officials zijn verantwoordelijk voor het beoordelen in overeenstemming met het reglement en de van
toepassing zijnde voorschriften.
Officials zijn goed bekend met normen en waarden in de menselijke en dierlijke omgang.
Van Officials wordt verwacht dat zij respectvol en vriendelijk omgaan met deelnemers, medewerkers en
andere betrokken partijen.
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8.5 Aspirant Officials
Iedereen die als Aspirant Official in aanmerking wenst te komen, dient hiertoe een verzoek in te dienen bij het
bestuur van Stichting Jachthond In Opleiding. Als het bestuur besluit om het verzoek in te willigen, moet de
wedstrijdcommissie instemming verlenen alvorens de status van Aspirant Official toegekend kan worden. Net
als bij Officials wordt het sterk aanbevolen dat Aspirant Officials personen zijn die kunnen buigen over een
brede en uitgebreide achtergrondervaring in het omgaan met en werken met jachthonden in het veld. De
personen die in aanmerking willen komen voor Aspirant Official wordt aangeraden goed kennis te nemen van
het Reglement en de richtlijnen voorafgaand aan het volgen van seminar 1
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Kandidaat Officials wordt geadviseerd om zelfstandig de voorschriften en Richtlijnen te bestuderen. Kandidaat
Officials moeten voorafgaand aan Seminar 1 minimaal een hond hebben gekwalificeerd op het niveau dat zij als
Aspirant Official willen gaan beoordelen. Aspirant Officials beoordelen de verrichtingen van deelnemers onder
toezicht van een Official. Hun beoordelingen en evaluatie over de vaardigheden van de deelnemer zullen door
de Official niet op enigerlei wijze worden meegenomen in de beoordeling van de afgelegde test.
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De Official zal de vaardigheden van voorjager en hond met de Aspirant Official evalueren en bespreken alsmede
hoe en/of waarom de deelnemer een bepaalde score heeft gekregen. De Official betrekt de Aspirant Official
bij de setting van de jachthondentest en zal alle aspecten die belangrijk zijn in het beoordelen van de test
bespreken. Aspirant Officials spelen geen rol in beoordeling van de deelnemers, zij zullen deelnemers niet
adviseren, zij zullen medewerkers niet instrueren of anderszins betrokken zijn in het verloop van de betreffende
test.
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Aspirant Officials dienen de volledige wedstrijddag beschikbaar zijn om voldoende ervaring van kennis en
kunde op te doen die voor hen noodzakelijk is om als Official te worden erkend.
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Zij dienen aanwezig te zijn bij het uitzetten van de testen, de uitvoering van de testen, bij het opstellen van de
scores tot en met het moment dat de resultaten van alle deelnemers kenbaar zijn gemaakt. Net als de Officials
mogen Aspirant Officials niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd. Aspirant Officials zijn onderworpen
aan dezelfde beperkingen als de Officials (zie o.a. hoofdstuk 4, sectie 25). Er zal niet meer dan één Aspirant
Official worden ingedeeld op een wedstrijddag. De Official zal het evaluatie formulier van de Aspirant Official
ondertekenen en indienen bij de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie zal de ervaringen van de Hoofd
Official evalueren of de Aspirant Official er in geslaagd is met succes zijn/haar opdracht te voltooien bij de
beoordeling van de testen.
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Hoofdstuk 9
Algemene richtlijnen en code van sportief gedrag
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9.1 Algemene richtlijnen voor deelnemers
Bij deelname is toestemming gegeven aan JIO voor het gebruik van beeldmateriaal opgenomen tijdens een
evenement t.b.v. promotionele en/of educatieve activiteiten.
• Deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke voorschriften en eventuele lokale verordeningen die
gelden in het gebied van het evenement.
• Deelnemers doen mee voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Eventuele schade tijdens het evenement
veroorzaakt door deelnemers aan derden dient door de veroorzaker te worden vergoed.
• Stichting Jachthond In Opleiding, haar bestuurders, haar medewerkers, haar vrijwilligers of gelicenseerde
organisaties kunnen door deelnemers niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, materiële en
immateriële schade in enige vorm.
• Deelnemers zijn te gast op het wedstrijdterrein. Afval en/of uitwerpselen van deelnemende honden
mogen niet achterblijven op het wedstrijdterrein. Deze dient men te deponeren in eventueel aanwezige
afvalbakken. Indien er geen afvalbakken aanwezig zijn op het wedstrijdterrein dient een ieder zijn/haar
afval en/of uitwerpselen van haar/zijn hond zelf te verzamelen en correct af te voeren. Het niet naleven
van de gedragsregels van een goede gast zal worden beoordeeld als het in diskrediet brengen van de
organisatie en kan uitsluiting tot gevolg hebben.
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9.2 Code van sportief gedrag
• Alle betrokkenen respecteren de integriteit van de sport met jachthonden.
• Voorjagers zetten zich in voor eerlijke concurrentie en fair play.
• (Assistent) Officials beoordelen uitsluitend op hetgeen zij waarnemen tijdens de uitvoering van de test en
zullen geen andere factoren in ogenschouw nemen bij hun beoordeling.
• Alle betrokkenen accepteren opbouwende constructieve kritiek.
• Alle betrokkenen respecteren het Reglement en Voorschriften DAT, alsmede het beleid van Stichting
Jachthond In Opleiding m.b.t. de organisatie van jachthondenwedstrijden.
• Alle betrokkenen verwelkomen, stimuleren en ondersteunen nieuwkomers in de jachthondensport.
• Voorjagers geven bijzondere aandacht aan het welzijn van hun hond.
• Voorjagers hechten belang aan een krachtige competitie en hebben respect voor de prestaties van hun
concurrenten.
• Alle betrokkenen zullen eerlijk en respectvol met elkaar omgaan.
• Alle betrokkenen wijzen elke gelegenheid af om aangeboden persoonlijk voordeel te hebben van hun
posities.
• lle betrokkenen zullen integer handelen en op geen enkele wijze de sport, zichzelf, Stichting Jachthond In
Opleiding of enige andere gelicentieerde organisatie in diskrediet brengen.
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