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Toelatingsvoorwaarden en organisatiemodaliteiten voor 
veldwedstrijden voor Retrievers 

 

Inleiding 

Het doel van veldwedstrijden is honden te selecteren met correcte nartuurlijke aanleg en het juiste temperament, ter 

verbetering van het ras en tevens het gebruik van goede honden te stimuleren om de weidelijke jacht te bevorderen. 

De toelatingsvoorwaarden moeten rekening houden met de volgende factoren: 

- De veldwedstrijden moeten open staan voor alle retrievers. 

- Normen gesteld door de jachtheren en vanuit de weidelijke jacht moeten gerespecteerd worden. 

- Aan zoveel mogelijk goede honden de kans geven hun kwaliteiten te bewijzen. 

Om een degelijk niveau van het werk op de veldwedstrijden te waarborgen, is het noodzakelijk een aantal 

toelatingsvoorwaarden en organisatiemodaliteiten te hanteren. 

De lotingmodaliteiten 

De honden die voldoen aan de selectievoorwaarden zullen eerst in aanmerking komen voor de loting. Nadien zullen de 

andere honden geloot worden. De loting zal een volledige lijst omvatten van al de ingeschreven honden. 

De organiserende club ontvangt de inschrijvingen. Zij stelt een lijst op met alle ingeschreven honden, en controleert de 

criteria. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om bij inschrijving de juiste bewijzen van behaalde resultaten 

voor te leggen aan de organisatie. Indien de organiserende club de criteria door derden laat nakijken, blijft zij 

eindverantwoordelijk. Deze lijst wordt verzonden naar het bureau van sectie 2A. 

De loting zal gebeuren via een online tool en is toegankelijk voor alle leden van sectie 2A. Noch de organiserende club, 

noch de sectie dient resultaten op te zoeken maar zal de loting uitvoeren op basis van wat bij inschrijving al dan niet 

voorhanden is. 

Honden die tijdens hetzelfde seizoen tweemaal eenzelfde eliminatiefout maken, zoals beschreven in het nationaal 

veldwedstrijdreglement onder artikel 11.b., zullen tijdens het verdere verloop van hetzelfde jachtseizoen niet meer 

kunnen deelnemen. 

Daarom zal door de keurmeesters op het wedstrijdprogramma dat naar sectie 2A gestuurd wordt, de reden van 

uitsluiting vermeld worden. 

De volledige loting, inclusief alle reserves wordt naar alle ingeschrevenen verstuurd, zo snel mogelijk na de sluiting van 

de inschrijvingen. 
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Belgische keurmeesters die een veldwedstrijd hebben gekeurd, krijgen een “wildcard” bij de eerstvolgende veldwedstrijd 

waarvoor zij inschrijven. 

De organiserende club krijgt een “wildcard”. Dit wil zeggen dat zij voor de loting mogen aangeven welke inschrijving 

voor deze wildcard in aanmerking komt. Indien deze voorjager na de loting recht heeft op deelname gebeurt er niets en 

vervalt de wildcard. Indien deze voorjager na de loting op de reservelijst staat, dan verschuift deze naar de laatste plaats 

op de deelnamelijst en verschuift de laatste deelnemer naar de eerste reserveplaats. 

Wanneer de sectie MYKKUSH in gebruik kan nemen, worden een aantal van bovenstaande zaken geautomatiseerd. 

NOVICE VELDWEDSTRIJDEN 

a.  Organisatiemodaliteiten novice veldwedstrijden : 

Er worden slechts het nodige aantal novice veldwedstrijden per seizoen georganiseerd. Dit zal afhangen van de 

beschikbare terreinen, de mogelijkheden etc.. en zal op de planningsvergadering van sectie 2A in juli besproken worden. 

Om de kansen tot deelname en kwalificatie van jonge honden te vergroten, kunnen in de nationale open veldwedstrijden 

plaatsen voor novice honden gereserveerd worden. 

Het uiteindelijke doel is om een kalender op te stellen die de juiste verhouding novice versus open plaatsen biedt 

enerzijds en de juiste spreiding van deze plaatsen over het ganse seizoen anderzijds. 

De eerste reserve is steeds verplicht zich aan te melden op de betreffende wedstrijd. 

 b.  Toelatingsvoorwaarden novice veldwedstrijden : 

De honden die voldoen aan één van de onderstaande criteria komen in aanmerking voor deelname aan novice 

veldwedstrijden:  

- Een kwalificatie “goed” behaald hebben op een novice veldwedstrijd in België of een buitenlandse novice 

veldwedstrijd, georganiseerd en gekeurd gelijkwaardig aan het Belgische reglement. 
- 80% behaald hebben met plaatsing tijdens een working-test of cold game test georganiseerd volgens het 

workingtest reglement in België of een buitenlandse wedstrijd, georganiseerd en gekeurd gelijkwaardig aan het 

Belgische reglement. 

Een hond zonder één van bovenstaande criteria kan niet worden ingeschreven voor een novice veldwedstrijd. 

Een hond mag niet meer dan twee seizoenen deelnemen aan novice veldwedstrijden. 

Eens een hond een kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald op een novice veldwedstrijd in België of een 

buitenlandse novice veldwedstrijd, georganiseerd en gekeurd gelijkwaardig aan het Belgische reglement, mag deze niet 

langer deelnemen aan een novice veldwedstrijd. 

Eens een hond is ingeschreven voor een open veldwedstrijd in Belgie of een gelijkwaardige buitenlandse open 

veldwedstrijd georganiseerd en gekeurd volgens het FCI rgelement, mag deze niet meer deelnemen aan een novice 

veldwedstrijd. Ongeacht de hond is ingeloot voor deze open veldwedstrijd. 
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OPEN VELDWEDSTRIJDEN CACT 

a.  Organisatiemodaliteiten voor nationale open veldwedstrijden (CACT) 

Een nationale open veldwedstrijd wordt georganiseerd voor minimum 10 honden. 

Er kunnen 30% van de plaatsen voorbehouden worden voor niet gekwalificeerde (novice) honden. 

Deze twee lijsten worden apart geloot en krijgen ook een aparte reservelijst. Dit wil zeggen dat indien men voor een 

gekwalificeerde hond de deelname annuleert de volgende gekwalificeerde hond een plaats krijgt. Indien men voor een 

niet-gekwalificeerde hond de deelname annuleert krijgt de volgende niet-gekwalificeerde hond een plaats. Wanneer één 

van beide reservelijsten uitgeput is, dan wordt de wedstrijd gevuld met de resterende reservelijst.  

De eerste reserve van de gekwalificeerde honden dient op de wedstrijd aanwezig te zijn. Ongeacht wie er afwezig blijkt 

op de dag van de wedstrijd, de eerste reserve van de gekwalificeerde honden heeft dan recht op deelname. Indien er 

geen reserve gewalificeerde honden meer zijn om aanwezig te zijn op de dag van de wedstrijd begint men aan de 

reservelijst met niet-gekwalificeerde honden.  

b.  Toelatingsvoorwaarden voor nationale open veldwedstrijden (CACT) 

Een gekwalificeerde hond voldoet aan één van de onderstaande criteria: 

- Heeft reeds een kwalificatie behaald op een open veldwedstrijd in België of een gelijkwaardige buitenlandse 

wedstrijd georganiseerd en gekeurd volgens het FCI-reglement. 

- Heeft een kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” behaald op een novice veldwedstrijd in België of een 

buitenlandse wedstrijd, georganiseerd en gekeurd gelijkwaardig aan het Belgische reglement. 
- De veldwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk komen ook in aanmerking. Daar wordt geen “uitmuntend” of “zeer 

goed” toegekend, maar staat "gekwalificeerd" gelijk aan de 1e, 2e, 3e of 4e plaats. Dit geldt voor novice, all aged 

en open veldwedstrijden. 

Een niet-gekwalificeerde hond voldoet aan één van de onderstaande criteria: 

- Een kwalificatie “goed” behaald hebben op een novice veldwedstrijd in België of een buitenlandse novice 

veldwedstrijd, georganiseerd en gekeurd gelijkwaardig aan het Belgische reglement. 
- 80% behaald hebben met plaatsing tijdens een working-test of cold game test georganiseerd volgens het 

workingtest reglement in België of een buitenlandse test, georganiseerd en gekeurd gelijkwaardig aan het 

Belgische reglement. 

Een hond zonder een van bovenstaande criteria kan niet worden ingeschreven voor een open nationale veldwedstrijd. 

Het eventueel voorzien van 30% van de plaatsen voor niet-gekwalificeerde honden verandert niets aan het 
wedstrijdverloop. Dit wil zeggen dat een niet-gekwalificeerde hond bij aanvang van de wedstrijd, perfect een nationale 
open veldwedstrijd kan winnen met CACT. 
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c.  Beperking aantal buitenlandse deelnemers op novice en nationale open veldwedstrijden (CACT): 

Definitie Belgische deelnemer: de voorjager van een hond die in Belgie geregistreerd is bij de KMSH en dus over een 
LOSH nummer en een Belgisch werkboekje beschikt. 

Maximum 30% van de deelnemers mag bestaan uit buitenlanders. Wanneer er op een nationale open veldwedstrijd een 

lijst is met gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde honden, dan mag elke deelnemerslijst maximum uit 30% 

buitenlanders bestaan. 

De loting gebeurt eerst voor de complete inschrijvingslijst. Daarna worden manueel het teveel aan buitenlandse 

deelnames naar de reservelijst verschoven en ingevuld met de eerstvolgende Belgische inschrijvingen op de reservelijst.  

Dit percentage mag overschreden worden indien er nog alleen buitenlanders in aanmerking komen voor deelname aan 

de veldwedstrijd of indien deze buitenlanders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en de resterende Belgen niet. 

OPEN VELDWEDSTRIJDEN CACIT 

a.  Organisatiemodaliteiten voor internationale open veldwedstrijden (CACIT): 

Internationale open veldwedstrijden worden georganiseerd voor minstens 12 honden. 

De eerste reserve is steeds verplicht zich aan te melden op de betreffende wedstrijd. 

b.  Toelatingsvoorwaarden voor internationale open veldwedstrijden (CACIT): 

De honden die voldoen aan één van de onderstaande voorwaarden krijgen voorrang tot deelname aan internationale 

open veldwedstrijden: 

- Reeds een “uitmuntend” hebben behaald op een open nationale of internationale veldwedstrijd in België of een 

gelijkwaardige wedstrijd in het buitenland, georganiseerd en gekeurd volgens de FCI-reglement. 

- De veldwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk komen ook in aanmerking. Daar wordt geen “uitmuntend” 

toegekend, maar staat dit gelijk aan de 1e, 2e, 3e of 4e plaats. Dit geldt voor all aged en open veldwedstrijden. 

Honden met open veldwedstrijd kwalificaties minder dan “uitmuntend” kunnen inschrijven, maar komen automatisch aan 

het einde van de reservelijst en hebben alleen kans op deelname als alle inschrijvingen die voldoen zijn uitgeput. 

Honden zonder of met minder dan een kwalificatie op een open nationale veldwedstrijd kunnen niet inschrijven voor een 

internationaal open veldwedstrijd. 
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Deelname met meerdere honden aan dezelfde wedstrijd. 

Een tweede hond van eenzelfde voorjager en/of eigenaar kan pas een plaats tot deelname krijgen indien alle andere 

ingeschreven honden die voldoen aan de nodige criteria van de desbetreffende wedstrijd de mogelijkheid tot deelname 

is aangeboden. 

Een tweede hond van éénzelfde voorjager en/of eigenaar, die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, blijft voorrang 

hebben op de hond die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. In dit geval kan een voorjager meerdere honden 

voorjagen. 

Bij inschrijving van meerdere honden door eenzelfde voorjager, dient deze aan te geven naar welke hond zijn voorkeur 

uitgaat. 

Dit geldt voor alle wedstrijden met uitzondering van het championship. 

Bijkomende voorwaarden tot deelname aan veldwedstrijden: 

- Kandidaat deelnemers aan veldwedstrijden dienen het geldende veldwedstrijdreglement voor Retrievers te kennen. 

Bovendien zullen zij de typische jachtgebruiken kennen en de etiquette tijdens de jacht respecteren. 

- Kandidaat deelnemers hebben een algemene sportieve houding en tonen respect voor het wild, de jacht, de 

organisatie, de keurmeesters en andere deelnemers. 

- Kandidaat deelnemers aan veldwedstrijden dienen zich alvorens in te schrijven zich te vergewissen dat de 

ingeschreven hond warm wild apporteert.  

Inschrijvingsmodaliteiten en regels. 

- De inschrijvingen moeten vóór de sluitingsdatum worden geregistreerd via de website die door sectie 2A wordt 

gebruikt. 

- De inschrijvingen kunnen alleen worden verzonden naar het aangegeven secretariaat, dat de inschrijving zal 

valideren. 

- De inschrijvingen moeten vergezeld gaan van een bewijs van de behaalde resultaten. 

- De sluitingsdatum wordt bepaald door de organiserende club en is onherroepelijk. 

- Iedereen die zich inschrijft voor een wedstrijd verplicht er zich toe het inschrijfgeld te betalen indien hij/zij na loting 

aan de wedstrijd mag deelnemen. 

- Niet kunnen deelnemen, ontslaat de ingeschrevene niet van de verplichting tot het betalen van het inschrijfgeld. 

Inschrijvingen worden ongeldig verklaard indien: 

- De verstrekte informatie onvolledig is. 

- De inschrijving niet vergezeld is van een bewijs van de behaalde resultaten. 

- De inschrijving plaatsvindt na de sluitingsdatum. 

 

Deze nieuwe voorwaarden zullen toegepast worden tijdens seizoen 2020-2021 en tijdens de algemene 

vergadering van sectie 2A in 2021 worden geëvalueerd. 
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