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Nationaal Reglement van Veldwedstrijden voor
Spaniëls (FCI-groep VIII) jacht
Sectie 2C.
Categorie:
1.Nationaal kampioenschap veldwedstrijd met CACT
2.Voorjaarsveldwedstrijden met CACT
3.Amateur veldwedstrijden met CACT
1: Nationaal reglement van veldwedstrijden voor spaniëls met toekenning van CACT
Art 1: deze proeven hebben tot doel om de honden te selecteren die als fokdier kunnen
worden bestempeld door hun kwaliteiten van neus, stijl, allure, uithouding,
doorzettingsvermogen en die door hun vatbaarheid om een doorgedreven training te
ondergaan, geschikt zijn om voor de komende generaties andere grote trialers en vooral
talrijke jachthonden van uitzonderlijke kwaliteit voort te brengen.
Art 2: Deze proeven worden gekenmerkt door het feit dat ze enkel gedurende het jachtseizoen
kunnen worden ingericht op natuurlijk wild dat geschoten wordt gedurende de loop van elke
hond tijdens de proef. Geen enkele veldwedstrijd, zowel in het voorjaar als in het najaar,
zal mogen gelopen worden onder wild dat niet natuurlijk is. Onder natuurlijk wild wordt
verstaan wild dat in de natuur geboren is of dat werd uitgezet volgens de geldende
jachtwetgeving.
ORGANISATIE
Art 3: Enkel honden die ingeschreven zijn in een stamboek dat erkend wordt door het FCI
mogen aan deze proeven deelnemen.
Art 4: In deze proeven onderscheidt men twee verschillende categorieën; één categorie die
voorbehouden wordt voor de cockers en een tweede categorie voor alle andere spaniëlrassen.
Indien de proeven voor deze twee categorieën niet gelijktijdig kunnen gelopen worden dan zal
de organisatie bij lottrekking bepalen welke categorie eerst loopt.
Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor één categorie dan lopen de beide categorieën
samen maar dan kan er ook maar één CACT worden toegekend, voor zover de winnende hond
blijk heeft gegeven van uitzonderlijke verdiensten.

Art 5 De voorschriften van dit reglement dienen strikt te worden toegepast, vooral voor wat
betreft de volgende punten:
Geen enkele eigenaar, voorjager of handler kan van de organisatie eisen dat zijn honden
verdeeld worden over meer dan twee wedstrijden, behalve wanneer zij helpers hebben die hun
honden in andere wedstrijden of series zouden kunnen voorbrengen.
a) Loopse teven lopen als laatste hond in hun serie.
b) Er zullen geen inschrijvingen meer worden aanvaard na de sluitingsdatum
c) Geen enkele inschrijving zal terugbetaald worden bij forfait.
d) De organisatie behoudt zich het recht om iedere hond uit te sluiten, zonder opgave
van reden. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald door de organisatie, ook al werd dit
aanvankelijk aanvaard.
e) De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ook alle financiële verplichtingen voldaan zijn
voorafgaand aan de wedstrijd.
Art 6: Volgende honden worden niet toegelaten tot de wedstrijden:
agressieve honden, honden met besmettelijke aandoeningen, monorchide & cryptorchide
reuen, honden die toebehoren aan personen die uitgesloten werden of lid zijn van
verenigingen die niet erkend worden door de leden van het FCI.
Art 7: De honden dienen, op straffe van uitsluiting, tijdig op het appel te verschijnen op de
aangeduide plaats van afspraak, en vervolgens constant ter beschikking van de keurmeesters
te blijven.
Art 8: De organiserende club behoudt zich het recht voor om de wedstrijden te annuleren en
het inschrijfgeld terug over te maken aan de deelnemers.
Art 9: De homologatie van het behaalde resultaat door KMSH kan enkel wanneer er minimum
6 honden per wedstrijd hebben deelgenomen.
Art 10: De verdeling van de honden, keurmeesters en jachtcombinaties over de
verschillende wedstrijden en series zal, net zoals de volgorde van de loop, ter plaatse bepaald
worden door lottrekking. Voor CACIT-wedstrijden wordt het FCI-reglement gevolgd.

VOORBRENGEN VAN DE HONDEN.
Art 11: Geen enkele hond mag gedurende zijn loop een apparaat of toestel dragen dat de hond
op gelijk welke manier kan dwingen of corrigeren. Het dragen van een bel en/of halsband is
niet toegelaten.
Art 12:
a)De voorjager dient zich, in alle omstandigheden strikt te houden aan de instructies van de
keurmeesters, hij mag enkel in de grootste discretie gebruik maken van de stem of het fluitje.
b) De voorjager zal zich, op straffe van boete of uitsluiting, weerhouden van elke vorm
van negatieve commentaar tijdens of na de loop.

Art 13: Bij het begin van de loop wordt aan elke hond één minuut toegekend binnen dewelke
het (de) punt(en) kan (kunnen) worden toegekend maar binnen dewelke de fouten, binnen
deze minuut gemaakt, niet aangerekend worden.
Art 14: Elke hond zal gedurende minstens 15 minuten beoordeeld worden tijdens zijn eerste
loop tenzij deze grote onvolkomenheden vertoont of er uitsluitende fouten begaan worden, de
keurmeester kan beslissen een hond langer te laten lopen. Na de eerste ronde hebben de
keurmeesters de vrijheid om de honden terug te roepen, zo dikwijls en zo lang ze het nodig
achten om een geschikt beeld te krijgen van het spaniëlwerk.
Art 15: De proeven worden gekeurd door twee keurmeesters voor elke serie. In geval van
overmacht, kan als tweede keurmeester een assistent fungeren, onder de voorwaarde dat deze
persoon voldoende ervaring heeft. De eindbeslissing wordt dan wel genomen door de officiële
keurmeester.
Art 16: In de lijn bevinden zich bij voorkeur twee officiële geweren. In het algemeen volgen
zij de instructies van de keurmeesters of van de jachtheer. In ieder geval worden zij verzocht
op het eerste stuk wild dat toegestaan is, te schieten. De hond zal op ieder stuk dat wordt
aangeschoten ingezet worden voor een apport.
Art 17: De honden moeten zoveel als mogelijk lopen in voldoende gevarieerd terrein met
voldoende dekking, afhankelijk van de instructies van de jachtheer. De keurmeesters hebben
de vrijheid om de honden ook in meer open veld te laten lopen teneinde de africhting van de
honden beter te kunnen beoordelen.
Art 18: Kwaliteiten: De keurmeesters moeten vooral de geschiktheid voor het karakteristieke
werk eigen aan elk ras beoordelen. Hierbij dient vooral gelet op: intelligentie, het initiatief,
het zoekpatroon, de loop van de hond waarbij de juiste afstanden gerespecteerd worden in
functie van de draagwijdte van de geweren en afhankelijk van het soort terrein;
de allure, levendig en snel afhankelijk van het ras, met een gepassioneerde en continue
actie, het contact met de voorjager, de neus, hetzij op spoor of in de goede wind, het
uitwerken van een spoor en de snelheid van uitvoering, het gedrag bij het opvliegen of
afspringen van het wild, opgestoten hetzij spontaan of geforceerd, onverstoord door het schot.
Ook moet er gelet worden op de snelheid en de precisie bij de locatie van het aanschotpunt
van het wild, doorzettingsvermogen en de volharding bij het nazoeken op aangeschoten wild,
de snelheid om dood wild te vatten en de snelheid van het apport alsook de zachtheid in de
bek zowel op het terrein als in het water, het uithoudingsvermogen bij de inspanningen en de
moed om dekking aan te nemen en om hindernissen te overwinnen.
Art 19: Fouten die leiden tot uitsluiting:
- Te weinig zoekdrang; speciale aandacht dient gegeven aan de uitsluiting van honden die
tijdens hun loop blijk geven van te weinig fysieke mogelijkheden, te weinig in de breedte
zoeken alsook het gebrek aan jachtpassie, honden die rondlopen in plaats van te jagen.
- Gebrek aan passie tijdens de actie.
- Allure niet eigen aan het ras
- Onvoldoende neus tonen.
- Schotschuwheid en wildschuwheid.
- Duidelijk gebrek aan intelligentie
- Meermaals wild opstoten buiten bereik van het geweer.
- Meermaals piepen/janken/blaffen, luid geven zoals een lopende hond.

- Weigeren van het apport zowel te land als in het water zelfs voor wild dat door de hond niet
werd bewerkt.
- hond die achter wild loopt en niet stopt op bevel van de voorjager
- hond die fysiek gestopt wordt door de voorjager
- wild missen dat had moeten opgestoten worden
- Gehoorzaamheidsfouten.
- Hard in de bek.
Art 20: Honden dienen voorgejaagd in discretie zoals op de praktische jacht. Dirigeren
gebeurt bij voorkeur met gebaren, te veel bijsturen, zowel met stem als met de
fluit, wordt eveneens beschouwd als een gehoorzaamheidsfout.
Zowel tijdens de loop van de hond als tijdens het apport moet de voorjager in de buurt van de
keurmeester blijven en zijn instructies dienen te worden opgevolgd.
De keurmeester kan tijdens het apport de toestemming geven aan de voorjager om zich te
verplaatsen met de hond naar de afschotplaats van het wild, vooral als het stuk aangeschoten
werd buiten het zicht van de hond of als de hond het stuk niet bewerkt heeft.
Het apport moet uitgevoerd worden tot aan de voet van de voorjager, zonder
onverantwoorde onderbrekingen.

Art 21: Opdat honden zouden kunnen geklasseerd worden dienen zij een correct apport uit te
voeren. Ze moeten minstens één punt gescoord hebben tijdens de loop.
Voor de cocker en sussex spaniëls is het niet apporteren van een haas geen uitsluitende fout.
Indien hij deze wel apporteert dan wordt dit als positief beschouwd.
Het niet terugvinden van een aangeschoten stuk leidt niet tot uitsluiting voor zover de hond
blijk gegeven heeft van voldoende wil om het wild op te zoeken en min of meer het spoor te
volgen en uit te werken.
Apport van aangeschoten wild wordt beschouwd als positief.
Wild vatten dat zich vastgezet heeft wordt niet beschouwd als een tekortkoming.
KOUD APPORT
Art 22: Indien door omstandigheden, gebrek aan tijd, terrein of wild, het onmogelijk is om
een warm apport uit te voeren dan zal overgegaan worden tot een koud apport, bij voorkeur
tijdens de jachtactie van de hond, anders, indien mogelijk op het einde van zijn loop. Het wild
zal gelegd worden op het terrein maar uit het zicht van de hond op ongeveer 20 à 30 meter.
Het terrein zal uitgewerkt worden door de hond alsof het hier een normale jachtactie betrof.
Na een schot, zal de hond op het koud stuk gestuurd worden.
De duur van het zoeken heeft geen enkel belang en zal in geen geval in aanmerking genomen
worden bij de beoordeling. Zolang de hond voldoende zoekdrang vertoont mag hij
doorwerken.
Indien meerdere honden een koud apport dienen uit te voeren dan kan dit op voorwaarde dat
men telkens een ander stukje van het terrein gebruikt.
Elk beschikbaar, bejaagbaar wild kan gebruikt worden.
Het gebruikte wild mag niet bevroren zijn.
KLASSEMENT
Art 23: Om geklasseerd te worden mag de hond geen enkele uitsluitende fout begaan hebben.
Om het CACT te behalen moet de hond een perfecte loop uitgevoerd hebben met werk

van het uitzonderlijk niveau.
Art 24: Het CQN (Certificat de Qualités Naturelles = Certificaat van Natuurlijke Kwaliteiten)
mag enkel gegeven worden aan de honden die uitmuntende natuurlijke kwaliteiten getoond
hebben, zelfs al was het apport niet perfect, en minstens één mooi punt gescoord hebben,
maar die omwille van trainings- of africhtingsfouten niet kunnen geklasseerd worden.
Art 25: De keurmeesters zullen hun klassement niet enkel baseren op het aantal punten dat
elke hond genomen heeft maar vooral op de kwaliteit van deze punten waarbij vooral wordt
rekening gehouden met stijl, allure alsook de natuurlijke kwaliteiten eigen aan het ras.
Resultaten behaald op andere wedstrijden, zullen niet in aanmerking genomen worden.
Art 26: Op het einde van elke wedstrijd zullen de keurmeesters de resultaten bekend maken en
e de gekwalificeerde honden bespreken; voor hun vertrek zullen zij het klassement
doorgeven aan de organisatie en hun administratieve taken afhandelen.
2. Voorjaarsveldwedstrijden met CACT
De voorjaarsveldwedstrijden voor spaniëls kunnen ingericht worden vanaf de sluiting der
officiële jacht tot en met 15 maart. Het nationale veldwedstrijdreglement is van toepassing.
Bij het opgaan van wild kan er, vooral voor het eerste stuk, geschoten worden. Een koud
apport wordt uitgevoerd met duif of konijn.
Het CACT kan worden toegekend.
Om werkkampioen te worden kan slechts één CACT behaald op voorjaarswedstrijden in
aanmerking worden genomen. De tweede CACT dient steeds behaald op een wedstrijd tijdens
het normale jachtseizoen.

3. Amateur veldwedstrijden met CACT

Amateurwedstrijden voor spaniëls kunnen georganiseerd worden met CACT. De resultaten
(zeer goed, uitmuntend en CQN) van de wedstrijden voor amateurs geven toegang tot de
werkklasse en/of tot de Belgische en internationale schoonheidstitel.
Voor amateurwedstrijden geldt hetzelfde reglement als voor de nationale wedstrijden maar:
1. met een vol kwartier beurttijd (tenzij onvoldoende presteren of volledig uit de hand gaan)
2. de keurmeesters mogen de voorjager raad geven tijdens de proef
3. een kwalificatie is mogelijk, zelfs met fout(en) maar er moet een punt gemaakt worden.
4. het CQN kan toegekend worden (1 punt maar met een africhtingsfout, voor een hond die
zeer goede natuurlijke kwaliteiten bezit).
Om toegekend te worden moet het CACT beantwoorden
aan dezelfde vereisten als in een open wedstrijd;
na het behalen van een CACT kan een hond niet meer deelnemen in de amateursklas.

Addendum:
a) De organisatie zal de keurmeesters voor de sluitingsdatum bekend maken.

b) Voor aanvang van de wedstrijd vertelt de aanwezige Belgische keurmeester het
protocol aan de aanwezige buitenlandse keurmeester(s) en aan de officiële geweren.
c) Tijdens een loop is GSM-gebruik door keurmeesters en voorjagers verboden, tenzij in
uitzonderlijke omstandigheden.
d) De veiligheid van alle aanwezigen en de honden moet te allen tijde gegarandeerd zijn.
Eventueel moet er, in samenspraak met de organisatie en de jachtrechthouder van
terrein gewisseld worden.
e) Er is maximum 1 toeschouwer, mits toestemming van de organisatie, keurmeester &
voorjager, per hond toegelaten.

In geval van betwisting van de interpretatie, is de Nederlandse tekst bindend
Goedgekeurd door Sectie 2C 13 februari 2021

