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HOOFDSTUK I  
 
DEFINITIES 
 

 
Artikel I.1 
JURY:  De fungerende keurmeesters. 
 
Artikel I.2 
WEDSTRIJDLEIDER: De vanwege de organiserende instantie aangewezen persoon, die in overleg met de 

jachtgerechtigden, leidinggeeft aan de veldwedstrijd en medeverantwoordelijk is voor het goede 
verloop daarvan. 

 
Artikel I.3 
LINIE:  De formatie, bestaande uit de fungerende keurmeesters en de ter beoordeling opgeroepen hond 

met zijn voorjager. Desgewenst kan de linie worden uitgebreid; de wedstrijdleider en de 
keurmeesters beslissen ter zake van zulk een uitbreiding. 

 
Artikel I.4 
LOOP:  De periode, waarin een voorjager zich met zijn hond in de linie bevindt.  
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HOOFDSTUK II 
 
TESTEN 
 

 
A. SCHOTTEST 
 
Artikel II.A.1 
DOEL 
Het doel van de schottest is vast te stellen of de deelnemende honden niet schotschuw of te schotgevoelig 
zijn.  
 
Artikel II.A.2 
TOELATINGSEISEN 
Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de test tenminste 9 maanden oud 
zijn. 
 
Artikel II.A.3  
KEURMEESTERS 
De schottest wordt beoordeeld door één keurmeester. 
 
Artikel II.A.4  
DE INRICHTING VAN DE TEST 
De test wordt afgelegd in een overzichtelijk terrein. De voorjager stuurt de hond, onaangelijnd, uit op 
aanwijzing van de keurmeester. Zodra de hond minimaal 30 en maximaal 50 meter van zijn voorjager is 
verwijderd, geeft een officieel geweer, op aanwijzing van de keurmeester, met een hagelgeweer twee 
schoten, kort na elkaar, af. 
Noot:  
Voorafgaande aan de test worden, zo mogelijk voor alle honden die voor de test zijn aangemeld 
gezamenlijk, op aanwijzing van de keurmeester twee "gewenningsschoten" afgegeven. 
 
Artikel II.A.5  
BEOORDELING 
Honden, die niet schotschuw of overgevoelig voor het schieten zijn hebben deze test met goed gevolg 
afgelegd. Schotschuwheid en of overgevoeligheid voor het schieten kan zich onder meer openbaren door 
"er angstig vandoor te gaan" of "zich uit angst proberen te verbergen". Indien de keurmeester twijfelt omtrent 
de uitslag, is hij bevoegd de test, na ongeveer 30 minuten, opnieuw te laten afleggen. 
 
Artikel II.A.6  
KWALIFICATIES 
Bij deze test worden geen kwalificaties toegekend. 
Als waardering wordt uitsluitend vermeld: "VOLDAAN" of "NIET VOLDAAN".  
 
Artikel II.A.7  
AANTEKENINGEN 
Honden, die deze test met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening: SCHOTVAST = Sv. 
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B. WATERTEST 
 
Artikel II.B.1  
DOEL  
Het doel van de watertest is vast te stellen of de deelnemende honden bereid en in staat zijn een dode eend 
uit diep water te apporteren. 
 
Artikel II.B.2  
TOELATINGSEISEN 
Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn. 
Artikel II.B.3  
KEURMEESTERS 
De watertest wordt beoordeeld door één keurmeester. 
 
Artikel II.B.4  
DE INRICHTING VAN DE TEST 
De test wordt afgelegd in een overzichtelijk, diep water. Een dode eend wordt, terwijl de hond dit kan zien, 
op aanwijzing van de keurmeester, in het water geworpen. De valplaats wordt zodanig gekozen dat de eend 
ongeveer 8 meter vanaf de kant in het water terechtkomt en zodanig dat de hond om de eend te bereiken 
moet zwemmen. Tijdens het werpen van de eend geeft een officieel geweer, op aanwijzing van de 
keurmeester, kort na elkaar twee schoten af met een hagelgeweer. Tijdens de test dient de hond 
onaangelijnd te zijn. Tijdens het werk mag de voorjager zijn hond uitsluitend met stem, fluit en gebaar 
ondersteunen. 
 
Artikel II.B.5  
DE BEOORDELING 
Honden, die vrijwillig te water gaan, hetgeen moet blijken uit het feit dat de voorjager zijn commando te 
apporteren niet of maximaal éénmaal hoeft te herhalen en die vervolgens de eend uit het water aan de wal 
brengen, hebben deze test met goed gevolg afgelegd. Indien een hond deze test niet met goed gevolg 
aflegt, mag de test op dezelfde dag, op een door de keurmeester te bepalen tijdstip, éénmaal worden 
herhaald. 
Indien ook tweede test niet voldoet en de eend niet wordt geapporteerd, kan wel Sv worden verleend.  
Dit ter beoordeling van de keurmeester. 
Een voltooide Wa geldt als SV 
 
Er wordt beoordeeld op 2 onderdelen en er kan 1-4 punten behaald worden: 
Het te water gaan  X  5 
Apport       X  3 
Een voltooide Wa geldt als SV 
 
 
Artikel II.B.6  
KWALIFICATIES 
Bij deze test worden geen kwalificaties toegekend. Als waardering wordt uitsluitend vermeld: "VOLDAAN" 
met puntenaantal. 
 
Artikel II.B.7  
AANTEKENINGEN 
Honden, die deze test met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening: WATERAPPORT = 
Wa.  
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C. LUID OP SPOOR PROEF 
 
Artikel II.C.1  
DOEL 
Het doel van de luid op spoor proef is het vaststellen van de mate van aanleg van de deelnemende honden 
voor luid jagen.  
 
Artikel II.C.2  
TOELATINGSEISEN 
Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een 
overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald.  
Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn. 
 
Artikel II.C.3  
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door drie keurmeesters.  
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal vijftien honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel II.C.4  
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. De proef wordt afgelegd in een overzichtelijk jachtveld, dat voldoende met haas is bezet. 
2. Keurmeesters en helpers gaan in linie door het veld, op enige afstand gevolgd door de aangewezen 

deelnemers met hun honden. 
3. Zodra een haas ruimt blijft de linie staan en roept één der keurmeesters een voorjager met zijn hond ter 

beoordeling op. 
4. De voorjagers zijn er bij het volgen van de linie voor verantwoordelijk dat hun honden het ruimen van 

een haas niet kunnen zien. 
5. Een hond die het ruimen van een haas heeft gezien mag op het spoor van dat haas niet werken. 
 
Artikel II.C.5  
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet los worden voorgejaagd. 

Indien de hond aan een sliplijn wordt voorgejaagd kan niet het waarderingscijfer 4 voor neusgebruik 
worden gegeven Hiermee wordt bedoeld dat de hond alleen bij de start aan de sliplijn wordt voorgejaagd. 

2. Nadat een haas is geruimd en buiten zicht is verdwenen wijst een der keurmeesters de voorjager de 
vluchtrichting van het haas aan en, globaal, de plaats waar het haas is opgekomen. 

3. Op aanwijzing van de keurmeesters wordt de hond in de naaste omgeving van het spoor aangezet. 
4. De hond moet het spoor zelfstandig vinden, opnemen en luid volgen. 

De hond voorgejaagd aan de sliplijn dient te worden geslipt, zodra de hond het spoor opneemt. 
Dit ter beoordeling van de keurmeester. 

5. Luid geven terwijl de hond niet op een spoor werkt, is een ernstige fout. Honden, die deze fout tijdens 
één loop maken kunnen op grond van de prestaties tijdens die beurt niet worden gekwalificeerd. Indien 
deze fout bij een hond tijdens twee lopen wordt vastgesteld leidt dit tot uitsluiting. Bij twijfel is de jury 
bevoegd een en ander nader te testen. 

6. Honden, die op grond van hun prestaties tijdens de eerste loop niet in aanmerking komen voor een 
kwalificatie "U" / "I", krijgen, zo enigszins mogelijk, een tweede loop. De volgorde bij deze loop is: eerst 
de honden, die op grond van hun eerste loop niet voor een kwalificatie in aanmerking zouden komen; 
vervolgens de honden, die op grond van hun eerste loop in aanmerking zouden komen voor de 
kwalificatie "G" / "III" en daarna de honden, die op grond van hun eerste loop in aanmerking zouden 
komen voor de kwalificatie "ZG"/ "II". 

7. Aan honden, die op grond van hun prestaties tijdens de tweede loop niet in aanmerking komen voor een 
kwalificatie "U" / "I", mag de jury, in de volgorde analoog aan het onder het zesde lid bepaalde, een 
derde loop geven.  
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8. Ongeacht het aantal lopen tellen in beginsel uitsluitend de prestaties, geleverd in de beste loop met dien 
verstande dat het waarderingscijfer "4" voor het onderdeel "LUIDGEVEN" niet mag worden toegekend 
indien de hond uitsluitend tijdens de derde loop heeft luidgegeven. 

 
Artikel II.C.6  
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt beoordeeld op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• NEUSGEBRUIK 

• LUIDGEVEN 

• SPOORWIL 

• SPOORVASTHEID 
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 

De betekenis van de cijfers is: 
0 = onvoldoende 
1 = matig 
2 = voldoende 
3 = goed 
4 = zeer goed 

4. Bij het onderdeel "NEUSGEBRUIK" wordt beoordeeld: de wijze, waarop de hond zijn neus gebruikt bij 
het zoeken naar het spoor, het werken op het spoor en in voorkomend geval bij terugzoeken van het 
verloren spoor. 
Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond het spoor snel vindt 
en het over lange afstand niet verliest of zich bij verlies snel herstelt. 

5.  Bij het onderdeel "LUIDGEVEN" wordt beoordeeld: het tijdstip van luid worden en de mate van luid zijn 
en uitdrukkelijk niet de klankkleur. 
Noot:  
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond stom is zolang hij 
het spoor niet heeft gevonden of niet (meer) op het spoor werkt, onmiddellijk luid wordt zodra hij het 
spoor (terug)vindt en aanhoudend luid blijft zolang hij op het spoor werkt. 

6. Bij het onderdeel "SPOORWIL" wordt beoordeeld: de mate van ijver en intentie waarmee op het spoor 
wordt gewerkt en in voorkomend geval het spoor wordt teruggezocht. 

7. Bij het onderdeel "SPOORVASTHEID" wordt beoordeeld: de mate van zekerheid en zorgvuldigheid, 
waarmee het spoor wordt uitgewerkt. 

 
Artikel II.C.7  
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R. hoofdstuk VIII. 
2. Bij deze proef worden kwalificaties toegekend teneinde aan te geven in welke mate de deelnemende 

honden aan het gestelde ideaal hebben voldaan; er worden geen werkkampioenschapsprijzen 
toegekend. 

3. Voor de kwalificaties wordt voorts verwezen naar onderstaande tabel: 
  

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Neusgebruik 10 4 3 2 

Luidgeven 9 4 3 2 

Spoorwil 3 3 2 2 

Spoorvastheid 3 3 2 1 

 
Artikel II.C.8  
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AANTEKENINGEN 
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening  

SPOORLUID 1 = Sp 1. 
 Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening  
 SPOORLUID 2 = Sp 2. 
 Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening  
 SPOORLUID 3 = Sp 3. 
2. Uitsluitend dashonden, die deze proef met goed gevolg hebben afgelegd verwerven, ongeacht de 

toekende kwalificatie, bovendien de aantekening: SPURLAUT = Sp. of, indien de hond op de dag van 
de proef jonger is dan 15 maanden: SPURLAUT JUGEND = Sp/J.  
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HOOFDSTUK III  
 
BOUWPROEVEN 
 

 
A. BOUWPROEF VOS 
 
Artikel III.A.1  
DOEL 
Het doel van deze bouwproef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden 
voor het werk op de vossenbouw. 
 
Artikel III.A.2  
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moeten honden, met uitzondering van honden behorende tot 

de terriërrassen, de aantekening Sp (zie Artikel II.C.8) of een overeenkomstige buitenlandse 
aantekening hebben behaald. 

2. Om aan deze proef te mogen deelnemen moeten honden, behorende tot de terriërrassen, de 
aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald. 

     Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de test minimaal 12 maanden oud  
     zijn. 
 
Artikel III.A.3  
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters. 
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal zes honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel III.A.4  
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. De proef wordt afgelegd in enigszins overzichtelijke en met natuurlijke vossenbouwen bezette 

bospercelen, kaalslagen of dekkingen; de te gebruiken bouwen moeten bij voorkeur drie doch tenminste 
twee in- of uitgangen hebben. 

2. De proef mag niet worden afgelegd in kunstmatig aangelegde bouwen; het uitzetten van vossen, zelfs 
in natuurlijke bouwen, is niet toegestaan. 

 
Artikel III.A.5 
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet los, zonder halsband of lijn of welk ander hulpmiddel dan ook, worden voorgejaagd. Het 

insmeren van de hond met geurstoffen en het omhangen van belletjes is niet toegestaan, zendertjes zijn 
wel toegestaan. 

2. Op aanwijzing van de keurmeesters, wordt de hond aangezet op een vossenbouw. 
3. De hond moet de bouw zelfstandig, vlot aannemen. 
4. Indien de hond de bouw niet aanneemt en er blijkt wel een vos op te zitten, wordt dit aangerekend als 

een ernstige fout, die bij herhaling tot uitsluiting leidt. 
5. Indien de hond de bouw niet aanneemt en er blijkt geen vos op te zitten wordt dit niet als fout 

aangerekend.  
6. De hond moet op de bouw vlot, ijverig en met volharding werken. Als er een vos op de bouw blijkt te 

zitten mag de hond niet onverrichterzake terugkeren tenzij hij fel contact met de vos heeft gehad en, 
nadat hem met toestemming van de keurmeesters eventueel enige rust is gegund, uit zichzelf of op 
commando zonder aarzelen opnieuw de bouw aanneemt. Een hond die van een bouw, waar een vos op 
blijkt te zitten voor de derde maal onverrichterzake terugkeert, zonder dat het hiervoor gestelde van 
toepassing was, en een hond die weigert een dergelijke bouw opnieuw aan te nemen, wordt uitgesloten.  
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7. Indien een hond de bouw niet aanneemt of voor de derde maal onverrichterzake terugkeert, zonder dat 
het onder lid 6 gestelde van toepassing was, geven de keurmeesters de beurt aan de volgende hond. 
Indien ook een tweede hond de bouw niet aanneemt of voor de derde maal onverrichterzake terugkeert, 
bepalen de keurmeesters, naar eigen inzicht, of zij nog meer honden op dezelfde bouw aanzetten. 

8. Teneinde achteraf te controleren of de bouw bezet was, is aan de keurmeesters elk weidelijk en wettig 
hulpmiddel toegestaan. 

9. De hond moet op de bouw ferm en met volharding werken; angst voor bouw of vos leidt tot uitsluiting.  
10. Indien de hond een vos vindt moet hij deze luidgevend attaqueren en doen springen, stellen of 

bemachtigen. 
11. De hond die, op twee verschillende bouwen, een vos doet springen, stelt of bemachtigt zonder dat hij 

daarbij luid is geweest, wordt uitgesloten tenzij de vos zo snel springt dat deze fout, naar het oordeel 
van de keurmeesters, de hond niet mag worden aangerekend. 

12. Bouwluid zijn, dat wil zeggen luid geven terwijl er geen vos op de bouw blijkt te zitten, is een ernstige 
fout; op twee verschillende bouwen luid zijn zonder wild te tonen leidt tot uitsluiting. 

13. Indien een hond een vos doet springen moet hij, tenzij er meer vossen op de bouw blijken te zitten, vlot 
achter de vos uit de bouw komen. 

14. Indien een hond een vos stelt moet hij deze door voortdurend en effectief attaqueren op zijn plaats 
houden, waarbij hij aanhoudend luid moet zijn. 

15. Indien de hond een vos bemachtigt moet hij deze zo mogelijk buiten de bouw brengen. 
16. Honden, die geen wild vinden, moeten uit eigen beweging of op commando van de voorjager uit de bouw 

terugkeren; keurmeesters zijn bevoegd voorjagers op te dragen hun hond terug te roepen. 
17. Honden, die niet binnen redelijke tijd, zulks ter beoordeling van de keurmeesters, uit de bouw terugkeren, 

met of zonder vos, worden uitgesloten.  
 
Artikel III.A.6  
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• SPRINGEN/STELLEN 

• WERKLUST 

• LUIDGEVEN 
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is: 
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2 = voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "SPRINGEN/STELLEN" wordt beoordeeld: de mate van felheid en zekerheid, waarmee 

de hond de vos, nadat hij deze heeft gevonden, attaqueert, tot springen dwingt, stelt of bemachtigt en 
eventueel buiten de bouw brengt. 

Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond een éénmaal gevonden 

vos fel en aanhoudend blijft attaqueren en als resultaat daarvan doet springen, stelt of bemachtigt. 
5. Bij het onderdeel "WERKLUST" wordt beoordeeld: de wijze waarop de bouw wordt aangenomen en de 

ijver en volharding om in de bouw het wild te vinden. 
Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond de bouw vlot en 

zelfstandig aanneemt, (nagenoeg) zonder steun van zijn voorjager werkt en niet onnodig zonder 
resultaat uit de bouw terugkeert.  

6. Bij het onderdeel "LUIDGEVEN" wordt beoordeeld: het tijdstip van luid worden en de mate van luid zijn. 
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Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond stom is zolang hij geen  
wild heeft gevonden, na het vinden onmiddellijk fel luid geeft en dit aanhoudt, zolang hij rechtstreeks contact 
heeft met de vos, tot het moment waarop de vos de bouw heeft verlaten of het moment waarop hij de vos  
heeft bemachtigd. 
 
Artikel III.A.7  
KWALIFICATIES  
1. Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een kwalificatie in aanmerking te komen moet de hond tenminste één weerbare vos hebben 

doen springen, gesteld of bemachtigd; deze vos moet tenminste gedurende enige minuten tegenstand 
hebben geboden. Onder een weerbare vos wordt in dit verband verstaan een vos, die heeft gewisseld 
en over een (nagenoeg) volledig gebit beschikt. 

3. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor alle 
onderdelen het waarderingscijfer "4" hebben behaald. 

4. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel: 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Springen/stellen 10 4 3 2 

Werklust 8 4 3 2 

Luidgeven 7 3 2 1 

 
Artikel III.A.8  
AANTEKENINGEN 
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening BOUWHOND VOS 1 

= Bh V1.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening BOUWHOND VOS 

2 = Bh V2.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening BOUWHOND VOS 

3 = Bh V3. 
2. Uitsluitend dashonden, die deze proef met goed gevolg hebben afgelegd verwerven, ongeacht de 

toekende kwalificatie, bovendien de aantekening: BOUWHUND FUCHS NATUR = BhFN. 
 
 
B. BOUWPROEF KONIJN 
 
Artikel III.B.1 
DOEL 
Het doel van deze bouwproef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden 
voor het werk op de konijnenbouw. 
 
Artikel III.B.2  
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moeten honden, met uitzondering van honden behorende tot 

de terriërrassen, de aantekening Sp (zie Artikel II.C.8) of een overeenkomstige buitenlandse 
aantekening hebben behaald.  

2. Om aan deze proef te mogen deelnemen moeten honden, behorende tot de terriërrassen, de 
aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald.  

3.  Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond 9 maanden oud zijn 
 
 
 
Artikel III.B.3 
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KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters. 
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal acht honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel III.B.4  
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. De proef wordt afgelegd in enigszins overzichtelijke en met natuurlijke konijnenbouwen bezette 

bospercelen, kaal slagen of dekkingen; de te gebruiken bouwen moeten bij voorkeur drie doch tenminste 
twee in- of uitgangen hebben. 

2. De proef mag niet worden afgelegd in kunstmatig aangelegde bouwen; het uitzetten van konijnen, zelfs 
in natuurlijke bouwen, is niet toegestaan. 

 
Artikel III.B.5 
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet los, zonder halsband of lijn of welk ander hulpmiddel dan ook, worden voorgejaagd. Het 

insmeren van de hond met geurstoffen en het omhangen van belletjes of zendertjes is niet toegestaan. 
2. Op aanwijzing van de keurmeesters, wordt de hond aangezet op een konijnenbouw. 
3. De hond moet de bouw zelfstandig, vlot aannemen. 
4. Indien de hond de bouw niet aanneemt en er blijkt wel een konijn op te zitten, wordt dit aangerekend als 

een ernstige fout, die bij herhaling tot uitsluiting leidt. 
5. Indien de hond de bouw niet aanneemt en er blijkt geen konijn op te zitten wordt dit niet als fout 

aangerekend.  
6. De hond moet op de bouw vlot, ijverig en met volharding werken. Als er een konijn op de bouw blijkt te 

zitten mag de hond niet onverrichterzake terugkeren. Een hond die van een bouw, waar een konijn op 
blijkt te zitten voor de derde maal onverrichterzake terugkeert, wordt uitgesloten. 

7. Indien een hond de bouw niet aanneemt of voor de derde maal onverrichterzake terugkeert, geven de 
keurmeesters de beurt aan de volgende hond. Indien ook een tweede hond de bouw niet aanneemt of 
voor de derde maal onverrichterzake terugkeert, bepalen de keurmeesters, naar eigen inzicht, of zij nog 
meer honden op dezelfde bouw aanzetten. 

8. Teneinde achteraf te controleren of de bouw bezet was, is aan de keurmeesters elk weidelijk en wettig 
hulpmiddel toegestaan. 

9. De hond moet op de bouw ferm en met volharding werken; angst voor bouw of konijn leidt tot uitsluiting.  
10. Indien de hond een konijn vindt moet hij dit luid gevend doen springen of bemachtigen. 
11. De hond die, op twee verschillende bouwen, een konijn doet springen of bemachtigt zonder dat hij daarbij 

luid is geweest, wordt uitgesloten tenzij het konijn zo snel springt dat deze fout, naar het oordeel van de 
keurmeesters, de hond niet mag worden aangerekend. 

12. Bouwluid zijn, dat wil zeggen luid geven terwijl er geen konijn op de bouw blijkt te zitten, is een ernstige 
fout; op twee verschillende bouwen luid zijn zonder wild te tonen leidt tot uitsluiting. 

13. Indien een hond een konijn heeft doen springen moet hij, tenzij er meer konijnen op de bouw blijken te 
zitten, vlot achter het konijn uit de bouw komen.  

14. Indien de hond een konijn bemachtigt moet hij dit vlot en niet onnodig beschadigd buiten de bouw 
brengen. 

15. Honden, die geen wild vinden, moeten uit eigen beweging of op commando van de voorjager uit de bouw 
terugkeren; keurmeesters zijn bevoegd voorjagers op te dragen hun hond terug te roepen. 

16. Honden, die niet binnen redelijke tijd, zulks ter beoordeling van de keurmeesters, uit de bouw terugkeren, 
met of zonder konijn, worden uitgesloten.  

 
Artikel III.B.6  
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• SPRINGEN 

• WERKLUST 

• LUIDGEVEN 
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2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is: 
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2 = voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "SPRINGEN" wordt beoordeeld: de mate van snelheid en zekerheid, waarmee de hond 

het konijn, nadat hij dit heeft gevonden, tot springen dwingt en zelf terugkeert of bemachtigt, wurgt en 
buiten de bouw brengt. 

Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond een éénmaal gevonden 

konijn niet kwijtraakt, snel doet springen en onmiddellijk daarna uit de bouw terugkeert of snel 
bemachtigt, wurgt en vlot buiten de bouw brengt.  

5. Bij het onderdeel "WERKLUST" wordt beoordeeld: de wijze waarop de bouw wordt aangenomen en de 
ijver en volharding om in de bouw het wild te vinden. 

Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond de bouw vlot en 

zelfstandig aanneemt, (nagenoeg) zonder steun van zijn voorjager werkt en, indien de bouw bezet blijkt, 
geen enkele maal onverrichterzake uit de bouw terugkeert.  

6. Bij het onderdeel "LUIDGEVEN" wordt beoordeeld: het tijdstip van luid worden en de mate van luid zijn. 
Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond stom is zolang hij geen 
wild heeft gevonden, na het vinden onmiddellijk fel luid geeft en dit aanhoudt tot het moment waarop het 
konijn de bouw heeft verlaten of het moment waarop hij het konijn heeft bemachtigd. 
 
Artikel III.B.7 
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor alle 

onderdelen het waarderingscijfer "4" hebben behaald. 
3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel: 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Springen 10 4 3 2 

Werklust 8 4 3 2 

Luidgeven 7 3 2 1 

 
Artikel III.B.8 
AANTEKENINGEN 
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening BOUWHOND KONIJN 

1 = Bh K1.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening BOUWHOND 

KONIJN 2 = Bh K2.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening BOUWHOND 

KONIJN 3 = Bh K3. 
2. Uitsluitend dwergdashonden en kaninchen dashonden, die deze proef met goed gevolg hebben afgelegd 

verwerven, ongeacht de toekende kwalificatie, bovendien de aantekening: KANINCHEN SPRENGEN 
NATUR = KSprN. of, indien de hond op de dag van de proef jonger is dan 16 maanden: KANINCHEN 
SPRENGEN NATUR JUGEND = KSprN/J.  
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C. UITSLEEPPROEF 
 
Artikel III.C.1  
DOEL 
Het doel van deze bouwproef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden 
voor het naspeuren en uit de bouw halen van aangeschoten konijnen, die kans hebben gezien onder te 
lopen. 
 
Artikel III.C.2  
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.C.8) of een 

overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald. 
2. Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de test minimaal 9 maanden oud 

zijn. 
 

3. Voorjagers mogen het trekken van het spoor niet hebben gezien.  
 
Artikel III.C.3  
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters, waarvan er één zodanig is opgesteld dat hij, zonder 

dat hij zich hoeft te verplaatsen, het werk op de bouw kan beoordelen. 
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal acht honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel III.C.4  
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Algemeen 
 Vanaf een "aanschotplaats" wordt met een vers konijn een sleepspoor getrokken naar een natuurlijke 

konijnenbouw; met behulp van een stok wordt het konijn, waarmee de sleep is getrokken, ongeveer één 
meter diep in de bouw gelegd. 

2. Het terrein 
 De sleepsporen worden getrokken in enigszins overzichtelijk terrein; openbare wegen en veel belopen 

paden dienen te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met sneeuw mogen geen sleepsporen 
worden getrokken. 

3. De bouw 
 Voor elke deelnemer dient een verse bouw te worden gebruikt. De te gebruiken bouw moet een 

natuurlijke konijnenbouw zijn, die bij voorkeur drie doch tenminste twee in- of uitgangen heeft. 
4. De lengte van het spoor 
 De lengte van elk spoor is ongeveer 250 meter. 
5. De vorm van het spoor 
 Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. In het spoor 

moet één rechthoekige haak voorkomen. 
6. Het markeren van het spoor 
 De aanschotplaats wordt gemarkeerd met buikhaar van een konijn. Overige markeringen van het spoor 

dienen zo spaarzaam mogelijk en zodanig te worden aangebracht dat zij voor voorjager en hond geen 
hulpmiddel bij het volgen van het spoor zijn. 

7. De onderlinge afstand tussen de sporen  
 Voor elke deelnemer dient een afzonderlijk spoor te worden gelegd. De onderlinge afstand tussen de 

verschillende sporen dient over de gehele lengte minimaal 150 meter te zijn.  
8. De ouderdom van het spoor 

Het spoor wordt onmiddellijk voorafgaande aan de loop getrokken. 
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Artikel III.C.5  
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet worden voorgejaagd aan een tenminste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem. 
2. De keurmeesters wijzen de voorjager de aanschotplaats; van daaruit moet de combinatie voorjager - 

hond geheel zelfstandig werken. 
3. Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen of vooruitzoeken; zij mogen geen pauzes 

inlassen. 
4. De keurmeesters volgen de combinatie voorjager - hond op een redelijke afstand, zodanig dat zij het 

werk goed kunnen beoordelen en dit tegelijkertijd zo min mogelijk beïnvloeden. Zij blijven volgen óók 
indien de hond het spoor niet meer volgt. 

5. Een hond wordt door de keurmeesters afgeroepen indien deze over een afstand van ongeveer vijftig tot 
vijfenzeventig meter het spoor niet heeft gevolgd of indien de hond zodanig van het spoor is afgedwaald 
dat van de combinatie voorjager - hond, naar het oordeel van de keurmeesters, in redelijkheid niet meer 
verwacht kan worden dat zij zich zelfstandig zullen verbeteren. 

6. Indien een hond wordt afgeroepen, moet het spoor door de combinatie voorjager - hond zelfstandig 
worden teruggevonden.  

7. Voor combinaties, die het spoor niet binnen redelijke tijd, zulks ter beoordeling van de keurmeesters, 
kunnen terugvinden en voor honden, die voor de derde maal worden afgeroepen, wordt de proef 
voortijdig beëindigd.  

8. Na ongeveer 200 meter wordt het werk aan de riem afgebroken en wordt de hond, op aanwijzing van de 
keurmeesters geslipt; daarna moet de hond het spoor zelfstandig en bij voorkeur zonder enige 
ondersteuning door de voorjager, uitwerken tot aan de bouw. De voorjager moet op de plaats waar hij 
de hond heeft geslipt achterblijven. 

9. De hond moet binnen tien minuten nadat hij is geslipt, de bouw hebben gevonden. Honden, die de bouw 
niet binnen die tijd hebben gevonden, worden van verdere deelname uitgesloten. 

10. Bij de bouw aangekomen moet de hond deze zelfstandig, bij voorkeur zonder enige ondersteuning door 
de voorjager, vlot aannemen. 

11. De hond moet op de bouw ferm en met volharding werken; angst voor bouw of konijn leidt tot uitsluiting. 
12. De hond moet binnen vijf minuten nadat hij bij de bouw is aangekomen, het konijn onbeschadigd buiten 

de bouw hebben gebracht. Honden, die het konijn niet binnen die tijd buiten de bouw hebben gebracht 
en honden, die het konijn hebben beschadigd, worden uitgesloten.  

 
Artikel III.C.6 
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• ZOEKEN AAN DE RIEM 

• VRIJ ZOEKEN 

• WERKEN OP DE BOUW 

• GEDRAG BIJ HET WILD  
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is: 
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2= voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "ZOEKEN AAN DE RIEM" wordt beoordeeld: de passie, het tempo en de mate van 

zekerheid en zorgvuldigheid, waarmee in samenwerking met de voorjager op het spoor tijdens het werk 
aan de riem wordt gewerkt. 
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Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond passievol, snel, zeker,  
zorgvuldig en in goede harmonie met zijn voorjager werkt en geen enkele maal door de keurmeesters wordt 
afgeroepen. 
 
Bij het onderdeel "VRIJ ZOEKEN" wordt beoordeeld: de passie, het tempo en de mate van zekerheid, 
zorgvuldigheid en zelfstandigheid, waarmee op het spoor na het slippen wordt gewerkt.  
Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond passievol, zeker, 
zorgvuldig en geheel zelfstandig op het spoor werkt, niet of nauwelijks van het spoor afwijkt en 
dientengevolge snel de bouw vindt. 
5. Bij het onderdeel "WERK OP DE BOUW" wordt beoordeeld: de wijze waarop de bouw wordt 

aangenomen en de vlotheid, ijver en volharding, waarmee het konijn wordt bemachtigd en naar buiten 
gesleept. 

Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond de bouw vlot en  
zelfstandig aanneemt, zonder steun van zijn voorjager werkt, geen enkele maal onverrichterzake uit de 
bouw terugkeert en het konijn vlot buiten de bouw brengt.  
6. Bij het onderdeel "GEDRAG BIJ HET WILD" wordt beoordeeld: de wijze waarop de hond zich bij het 

wild, buiten de bouw gedraagt. 
Noot: 
Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de hond het konijn, nadat hij dit 
buiten de bouw heeft gebracht, naar zijn voorjager brengt of laat liggen en er bij blijft tot zijn voorjager is 
genaderd en het konijn heeft overgenomen. Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel niet worden 
toegekend indien de hond het konijn van zijn voorjager wegsleept of daar pogingen toe doet. Een hond die 
het konijn probeert te verstoppen of te begraven, die het konijn aansnijdt of die de voorjager belet of tracht 
te beletten het konijn over te nemen of die zich bij het overnemen agressief gedraagt ten opzichte van zijn 
voorjager, wordt uitgesloten. 
 
Artikel III.C.7 
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R. hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor alle 

onderdelen het waarderingscijfer "4" hebben behaald. 
3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel: 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Zoeken aan de riem 4 4 3 2 

Vrij zoeken 6 4 3 2 

Werken op de bouw 10 3 2 2 

Gedrag bij het wild 5 3 2 2 

 
Artikel III.C.8 
AANTEKENINGEN 
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening BOUWHOND 

UITSLEEP 1 = Bh U1. Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de 
aantekening BOUWHOND UITSLEEP 2 = Bh U2. Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is 
toegekend verwerven de aantekening BOUWHOND UITSLEEP 3 = Bh U3. 

2. Uitsluitend dwergdashonden en kaninchen dashonden, die deze proef met goed gevolg hebben afgelegd 
verwerven, ongeacht de toekende kwalificatie, bovendien de aantekening: KANINCHENSCHLEPPE 
UND HERAUSZIEHEN = KSchlH. of, indien de hond op de dag van de proef jonger is dan 16 maanden: 
KANINCHENSCHLEPPE UND HERAUSZIEHEN JUGEND = KSchlH/J.  
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HOOFDSTUK IV 
 
ZWEETSPOORPROEVEN 
 

 
Noot: 
 
De keurmeester heeft de mogelijkheid om een INS te geven wanneer er niet voldoende zweetwerk getoond 
wordt. Een RET kan alleen gegeven worden als de hond wordt teruggetrokken, tijdens het lopen van het 
spoor, wegens gezondheidsreden. Bij onvoldoende motivatie is het een INS. Als men drie keer een INS 
heeft gekregen in een wedstrijdseizoen, betekent dit voor het lopende en het daaropvolgende 
wedstrijdseizoen geen deelname aan zweetproeven. Kwalificatie betreft hier de hond (niet de combinatie). 
Een wedstrijdseizoen in deze loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 
Bij alle zweetproeven mag de VWOV een keurmeester uitnodigen, de tweede keurmeester wordt 
aangesteld door de FTC. Bij de SCHWPOR 20 mag de VWOV twee keurmeesters uitnodigen en wordt de 
derde aangesteld door de FTC. 
 
 
A. ZWEETSPOORPROEF A 
 
Artikel IV.A.1  
DOEL 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor 
de nazoek op ziek grofwild. 
 
Artikel IV.A.2  
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de proef tenminste vierentwintig 

maanden oud zijn en de aantekening Zw D (zie Artikel IV.D.9) of een overeenkomstige buitenlandse 
aantekening hebben behaald. Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de 
test minimaal 24 maanden oud zijn. 
 

2. Voorjagers mogen niet aanwezig zijn geweest bij het leggen van sporen. 
 
Artikel IV.A.3  
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.  
2. Aan één keurmeesterteam mogen maximaal zes honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel IV.A.4  
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Het terrein 
 De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij 

voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare 
wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met 
sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. 

2. De lengte van het spoor 
 De lengte van elk spoor is, niet inbegrepen het gestelde onder Artikel IV.A.6.2, ongeveer 1000 meter. 
3. De vorm van het spoor 
 Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. 
4. Haken, wondbedden en verwijspunten 
 In het spoor moeten drie rechthoekige haken, twee wondbedden en zes verwijspunten voorkomen. 
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5. Zweet 
 Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Het zweet dient voor alle 

sporen van dezelfde wildsoort te zijn. Uitgezonderd kleine hoeveelheden keukenzout is geen enkele 
toevoeging aan het zweet toegestaan. Indien zweet wordt gebruikt dat ingevroren is geweest dient dit 
vóór het leggen van de sporen volledig ontdooid te zijn. 

6. Het leggen van het spoor 
 Het leggen van het spoor geschiedt door "tippen" of "sprenkelen". De wijze van sporen leggen, dient 

voor alle sporen dezelfde te zijn. Het spoor dient vanaf de "aanschotplaats" naar "het stuk" te worden 
gelegd. 

7. Het markeren van het spoor 
 De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, snijhaar en een aanschotbreuk met vluchtrichting. In 

de nabijheid van de aanschotplaats wordt het nummer van het spoor en de datum en het tijdstip van 
leggen aangegeven. In het spoor worden wondbedden gesimuleerd door vastgetreden bodem, extra 
zweet en wat snijhaar. Aan het einde van het spoor wordt een stuk schaalwild neergelegd. In plaats van 
een stuk schaalwild mag ook een afgestroopte (ontdooide) huid van ree, hert of varken worden gebruikt. 

 Overige markeringen van het spoor dienen zo spaarzaam mogelijk en zodanig te worden aangebracht 
dat zij voor voorjager en hond geen hulpmiddel bij het volgen van het spoor zijn. 

8. De onderlinge afstand tussen de sporen 
 Voor elke deelnemer dient een afzonderlijk spoor te worden gelegd. De onderlinge afstand tussen de 

verschillende sporen dient over de gehele lengte minimaal 200 meter te zijn. 
9. De ouderdom van het spoor 

Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal veertig en maximaal vierenveertig uur oud te zijn. 
 
Artikel IV.A.5 
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet worden voorgejaagd aan een ten minste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem 

met zweethalsband of tuig. 
2. De keurmeesters wijzen de voorjager de aanschotplaats; van daaruit moet de combinatie voorjager - 

hond geheel zelfstandig werken. 
3. Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen, vooruitzoeken, afdragen of pauzes inlassen. 

Desgevraagd moet de voorjager de reden van zulk gedrag aan de jury melden. Veelvuldig afdragen en 
of lange pauzes inlassen leidt tot een lagere waardering en kan tot uitsluiting leiden. 

4. Voorjagers mogen tijdens het werk aangetroffen zweet, wondbedden en andere aanknopingspunten, die 
hen voor een eventueel teruggrijpen belangrijk lijken, markeren. Desgevraagd moet de jury het laatst 
gemarkeerde punt aanwijzen. 

5. De keurmeesters volgen de combinatie voorjager - hond op een redelijke afstand, zodanig dat zij het 
werk goed kunnen beoordelen en dit tegelijkertijd zo min mogelijk beïnvloeden. Zij blijven volgen óók 
indien de hond het spoor niet meer volgt. 

6. Een hond wordt door de keurmeesters afgeroepen indien deze over een afstand van ongeveer 
vijfenzeventig tot honderd meter het spoor niet heeft gevolgd of indien de hond zodanig van het spoor is 
afgedwaald dat van de combinatie voorjager - hond, naar het oordeel van de keurmeesters, in 
redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat zij zich zelfstandig zullen verbeteren. 

7. Indien een hond wordt afgeroepen, moet het spoor door de combinatie voorjager - hond zelfstandig 
worden teruggevonden.  

8. Voor combinaties, die het spoor niet binnen redelijke tijd, zulks ter beoordeling van de keurmeesters, 
kunnen terugvinden, en voor honden, die voor de derde maal worden afgeroepen, wordt de proef 
voortijdig beëindigd.  

9. Voor combinaties, die niet binnen circa één uur en dertig minuten bij het stuk zijn, wordt de proef 
voortijdig beëindigd.  

10. Indien een voorjager met zijn hond aan het stuk komt en naar het oordeel van de keurmeesters de proef 
met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door één van de keurmeesters aan de voorjager een breuk 
overhandigd. 
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Artikel IV.A.6 
TOTVERWEISEN EN TOTVERBELLEN 
1. Indien deelnemers deze proef willen afleggen met totverweisen of totverbellen, dienen zij dit op het 

inschrijfformulier te melden. 
2. Om het totverweisen of totverbellen te beoordelen wordt het spoor met ongeveer 200 meter verlengd en 

wordt op ongeveer 1000 meter vanaf de aanschotplaats een derde wondbed aangelegd. 
3. Bij het derde wondbed aangekomen wordt het werk aan de riem afgebroken en wordt de hond, op 

aanwijzing van de keurmeesters geslipt; daarna moet de hond het spoor zelfstandig uitwerken tot aan 
het stuk; de voorjager moet op de plaats waar hij de hond heeft geslipt achterblijven. 

4. In het geval van totverweisen, moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, onmiddellijk naar de 
voorjager terugkeren, hem kenbaar maken dat hij het stuk heeft gevonden en hem naar het stuk brengen. 
Voorafgaande aan de proef moet de voorjager aan de keurmeester meedelen hoe de hond hem kenbaar 
maakt dat hij het stuk heeft gevonden. 

5. In het geval van totverbellen, moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, luid geven; dit luid geven 
mag door de voorjager niet worden aangemoedigd en moet voortduren tot de voorjager bij het stuk is 
aangekomen. 

6. Honden, die het wild aansnijden, worden gediskwalificeerd. 
7. Eén van de keurmeesters moet zich bij dit deel van de proef zodanig opstellen dat hij de hond, die bij 

het stuk komt, kan observeren. 
 
Artikel IV.A.7 
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd volgens vrije beoordeling, waarbij de keurmeesters niet zijn gebonden aan 

enige puntenschaal. 
2. Bij hun oordeelsvorming houden de keurmeesters onder meer rekening met de passie, intelligentie en 

autoriteit waarmee het spoor wordt uitgewerkt, het werktempo en de mate van samenwerking met de 
voorjager voorts met de mate van zekerheid en zorgvuldigheid waarmee het spoor wordt uitgewerkt en 
tenslotte met de mate van ijver en intentie waarmee op het spoor wordt gewerkt en in voorkomend geval 
het verloren spoor wordt teruggezocht. 

 
Artikel IV.A.8 
KWALIFICATIES 
Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII.  
 
Artikel IV.A.9 
AANTEKENINGEN  
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND A1 = 

Zw A1  
 Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND A2 = 

Zw A2.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND A3 = 

Zw A3. 
2. Honden, die de proef "TOTVERBELLEN" met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening 

TOTVERBELLER = Tb. Honden, die de proef "TOTVERWEISEN" met goed gevolg hebben afgelegd 
verwerven de aantekening TOTVERWEISER = Tw. 
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B. ZWEETSPOORPROEF B  
 
Artikel IV.B.1 
DOEL 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor 
de nazoek op ziek grofwild. 
 
Artikel IV.B.2 
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond tenminste één van de aantekeningen Zw D of 

Zw E (zie Artikel IV.D.9 respectievelijk IV.E.9) of een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben 
behaald.  Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de test minimaal 24 
maanden oud zijn. 
 

2. Voorjagers mogen niet aanwezig zijn geweest bij het leggen van sporen. 
 
Artikel IV.B.3  
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.  
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal zes honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel IV.B.4 
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Het terrein 
 De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij 

voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare 
wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met 
sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. 

2. De lengte van het spoor 
 De lengte van elk spoor is, inbegrepen het gestelde onder Artikel IV.B.6.2, ongeveer 1000 meter. 
3. De vorm van het spoor 
 Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. 
4. Haken, wondbedden en verwijspunten 
 In het spoor moeten drie rechthoekige haken, drie wondbedden en zes verwijspunten voorkomen. De 

wondbedden dienen te zijn aangebracht op de plaatsen van de haken. 
5. Zweet 
 Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Het zweet dient voor alle 

sporen van dezelfde wildsoort te zijn. Uitgezonderd kleine hoeveelheden keukenzout is geen enkele 
toevoeging aan het zweet toegestaan. Indien zweet wordt gebruikt dat ingevroren is geweest dient dit 
vóór het leggen van de sporen volledig ontdooid te zijn. 

6. Het leggen van het spoor 
 Het leggen van het spoor geschiedt door "tippen" of "sprenkelen". De wijze van sporen leggen, dient 

voor alle sporen dezelfde te zijn. Het spoor dient vanaf de "aanschotplaats" naar "het stuk" te worden 
gelegd. 

7. Het markeren van het spoor 
 De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, snijhaar en een aanschotbreuk met vluchtrichting. In 

de nabijheid van de aanschotplaats wordt het nummer van het spoor en de datum en het tijdstip van 
leggen aangegeven. In het spoor worden wondbedden gesimuleerd door vastgetreden bodem, extra 
zweet en wat snijhaar. Aan het einde van het spoor wordt een stuk schaalwild neergelegd. In plaats van 
een stuk schaalwild mag ook een afgestroopte (ontdooide) huid van ree, hert of varken worden gebruikt. 
Overige markeringen van het spoor dienen zo spaarzaam mogelijk en zodanig te worden aangebracht 
dat zij voor voorjager en hond geen hulpmiddel bij het volgen van het spoor zijn. 
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8. De onderlinge afstand tussen de sporen 
 Voor elke deelnemer dient een afzonderlijk spoor te worden gelegd. De onderlinge afstand tussen de 

verschillende sporen dient over de gehele lengte minimaal 200 meter te zijn. 
9. De ouderdom van het spoor 
 Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal veertig en maximaal vierenveertig uur oud te zijn. 
 
Artikel IV.B.5 
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet worden voorgejaagd aan een ten minste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem 

met zweethalsband of tuig. 
2. De keurmeesters wijzen de voorjager de aanschotplaats; van daaruit moet de combinatie voorjager - 

hond geheel zelfstandig werken, met uitzondering van het gestelde onder lid 7. 
3. Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen, vooruitzoeken, afdragen of pauzes inlassen. 

Desgevraagd moet de voorjager de reden van zulk gedrag aan de jury melden. Veelvuldig afdragen en 
of lange pauzes inlassen leidt tot een lagere waardering en kan tot uitsluiting leiden. 

4. Voorjagers mogen tijdens het werk aangetroffen zweet, wondbedden en andere aanknopingspunten, die 
hen voor een eventueel teruggrijpen belangrijk lijken, markeren. Desgevraagd moet de jury het laatst 
gemarkeerde punt aanwijzen. 

5. De keurmeesters volgen de combinatie voorjager - hond op een redelijke afstand, zodanig dat zij het 
werk goed kunnen beoordelen en dit tegelijkertijd zo min mogelijk beïnvloeden. Zij blijven volgen óók 
indien de hond het spoor niet meer volgt. 

6. Een hond wordt door de keurmeesters afgeroepen indien deze over een afstand van ongeveer 
vijfenzeventig tot honderd meter het spoor niet heeft gevolgd of indien de hond zodanig van het spoor is 
afgedwaald dat van de combinatie voorjager - hond, naar het oordeel van de keurmeesters, in 
redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat zij zich zelfstandig zullen verbeteren. 

7. Indien een hond wordt afgeroepen wijst één der keurmeesters de voorjager de plaats aan waar de hond 
het spoor heeft verlaten. 

8. Voor honden, die voor de derde maal worden afgeroepen, wordt de proef voortijdig beëindigd. 
9. Voor combinaties, die niet binnen circa één uur en dertig minuten bij het stuk zijn, wordt de proef 

voortijdig beëindigd.  
10. Indien een voorjager met zijn hond aan het stuk komt en naar het oordeel van de keurmeesters de proef 

met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door één van de keurmeesters aan de voorjager een breuk 
overhandigd. 

 
Artikel IV.B.6 
TOTVERWEISEN EN TOTVERBELLEN 
1. Indien deelnemers deze proef willen afleggen met totverweisen of totverbellen, dienen zij dit voor 

aanvang van de proef aan de keurmeesters te melden. 
2. Om het totverweisen of totverbellen te beoordelen wordt het spoor niet verlengd.  
3. Na ongeveer 750 meter wordt het werk aan de riem afgebroken en wordt de hond, op aanwijzing van de 

keurmeesters geslipt; daarna moet de hond het spoor zelfstandig uitwerken tot aan het stuk; de voorjager 
moet op de plaats waar hij de hond heeft geslipt achterblijven. 

4. In het geval van totverweisen, moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, onmiddellijk naar de 
voorjager terugkeren, hem kenbaar maken dat hij het stuk heeft gevonden en hem naar het stuk brengen. 
Voorafgaande aan de proef moet de voorjager aan de keurmeester meedelen hoe de hond hem kenbaar 
maakt dat hij het stuk heeft gevonden. 

5. In het geval van totverbellen, moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, luid geven; dit luid geven 
mag door de voorjager niet worden aangemoedigd en moet voortduren tot de voorjager bij het stuk is 
aangekomen. 

6. Honden, die het wild aansnijden, worden gediskwalificeerd. 
7. Eén van de keurmeesters moet zich bij dit deel van de proef zodanig opstellen dat hij de hond, die bij 

het stuk komt, kan observeren. 
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Artikel IV.B.7 
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• WERKWIJZE 

• SPOORVASTHEID 

• SPOORWIL 
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is:  
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2 = voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "WERKWIJZE" wordt beoordeeld: de passie, intelligentie en autoriteit waarmee het 

spoor wordt uitgewerkt, het werktempo en de mate van samenwerking met de voorjager. 
Bij het onderdeel "SPOORVASTHEID" wordt beoordeeld: de mate van zekerheid en zorgvuldigheid 
waarmee het spoor wordt uitgewerkt. 
Bij het onderdeel "SPOORWIL" wordt beoordeeld: de mate van ijver en intentie waarmee op het spoor 
wordt gewerkt en in voorkomend geval het verloren spoor wordt teruggezocht. 

 
 
Artikel IV.B.8 
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor alle 

onderdelen het waarderingscijfer 4 hebben behaald. 
3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Werkwijze 10 4 3 2 

Spoorvastheid 8 3 3 2 

Spoorwil 7 3 2 2 

 
 
Artikel IV.B.9 
AANTEKENINGEN  
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND B1 = 

Zw B1.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND B2 = 

Zw B2.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND B3 = 

Zw B3.  
2. Honden, die de proef "TOTVERBELLEN" met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening 

TOTVERBELLER = Tb. Honden, die de proef "TOTVERWEISEN" met goed gevolg hebben afgelegd 
verwerven de aantekening TOTVERWEISER = Tw 

3. Uitsluitend dashonden, die deze proef met goed gevolg, met of zonder totverbellen of totverweisen, 
hebben afgelegd verwerven, ongeacht de toekende kwalificatie, bovendien de aantekening: 
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SCHWEISSHUND KUNST 40 STUNDE = SchwhK / 40.of, indien de hond op de dag van de proef jonger 
is dan 16 maanden: SCHWEISSHUND KUNST JUGEND 40 STUNDE = SchwhK / J / 40. 

 
 
C. ZWEETSPOORPROEF C  
 
Artikel IV.C.1 
DOEL 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor 
de nazoek op ziek grofwild. 
 
Artikel IV.C.2  
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond tenminste één van de aantekeningen Zw D, Zw 

E of Zw F (zie Artikel IV.D.9, IV.E.9 respectievelijk IV.F.9) of een overeenkomstige buitenlandse 
aantekening hebben behaald.  Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de 
test minimaal 24 maanden oud zijn. 
 

2. Voorjagers mogen niet aanwezig zijn geweest bij het leggen van sporen. 
 
Artikel IV.C.3 
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.  
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal acht honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel IV.C.4 
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Het terrein 
 De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij 

voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare 
wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met 
sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. 

2. De lengte van het spoor 
 De lengte van elk spoor is, niet inbegrepen het gestelde onder Artikel IV.6.2, ongeveer 500 meter. 
3. De vorm van het spoor 
 Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. 
4. Haken, wondbedden en verwijspunten 
 In het spoor moeten twee rechthoekige haken, één wondbed en drie verwijspunten voorkomen. 
5. Zweet 
 Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Het zweet dient voor alle 

sporen van dezelfde wildsoort te zijn. Uitgezonderd kleine hoeveelheden keukenzout is geen enkele 
toevoeging aan het zweet toegestaan. Indien zweet wordt gebruikt dat ingevroren is geweest dient dit 
vóór het leggen van de sporen volledig ontdooid te zijn. 

6. Het leggen van het spoor 
 Het leggen van het spoor geschiedt door "tippen" of "sprenkelen". De wijze van sporen leggen, dient 

voor alle sporen dezelfde te zijn. Het spoor dient vanaf de "aanschotplaats" naar "het stuk" te worden 
gelegd. 

7. Het markeren van het spoor 
 De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, snijhaar en een aanschotbreuk met vluchtrichting. In 

de nabijheid van de aanschotplaats wordt het nummer van het spoor aangegeven. In het spoor worden 
wondbedden gesimuleerd door vastgetreden bodem, extra zweet en wat snijhaar. Aan het einde van het 
spoor wordt een stuk schaalwild neergelegd. In plaats van een stuk schaalwild mag ook een afgestroopte 
(ontdooide) huid van ree, hert of varken worden gebruikt. 
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 Overige markeringen van het spoor dienen zo spaarzaam mogelijk en zodanig te worden aangebracht 
dat zij voor voorjager en hond geen hulpmiddel bij het volgen van het spoor zijn. 

 
 
8. De onderlinge afstand tussen de sporen 
 Voor elke deelnemer dient een afzonderlijk spoor te worden gelegd. De onderlinge afstand tussen de 

verschillende sporen dient over de gehele lengte minimaal 200 meter te zijn. 
9. De ouderdom van het spoor 
 Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal veertig en maximaal vierenveertig uur oud te zijn. 
 
Artikel IV.C.5 
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet worden voorgejaagd aan een ten minste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem 

met zweethalsband of tuig. 
2. De keurmeesters wijzen de voorjager de aanschotplaats; van daaruit moet de combinatie voorjager - 

hond geheel zelfstandig werken. 
3. Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen, vooruitzoeken, afdragen of pauzes inlassen. 

Desgevraagd moet de voorjager de reden van zulk gedrag aan de jury melden. Veelvuldig afdragen en 
of lange pauzes inlassen leidt tot een lagere waardering en kan tot uitsluiting leiden. 

4. Voorjagers mogen tijdens het werk aangetroffen zweet, wondbedden en andere aanknopingspunten, die 
hen voor een eventueel teruggrijpen belangrijk lijken, markeren. Desgevraagd moet de jury het laatst 
gemarkeerde punt aanwijzen. 

5. De keurmeesters volgen de combinatie voorjager - hond op een redelijke afstand, zodanig dat zij het 
werk goed kunnen beoordelen en dit tegelijkertijd zo min mogelijk beïnvloeden. Zij blijven volgen óók 
indien de hond het spoor niet meer volgt. 

6. Een hond wordt door de keurmeesters afgeroepen indien deze over een afstand van ongeveer 
vijfenzeventig tot honderd meter het spoor niet heeft gevolgd of indien de hond zodanig van het spoor is 
afgedwaald dat van de combinatie voorjager - hond, naar het oordeel van de keurmeesters, in 
redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat zij zich zelfstandig zullen verbeteren. 

7. Indien een hond wordt afgeroepen moet het spoor door de combinatie voorjager - hond zelfstandig 
worden teruggevonden. 

8. Voor combinaties, die het spoor niet binnen redelijke tijd, zulks ter beoordeling van de keurmeesters, 
kunnen terugvinden en voor honden, die voor de derde maal worden afgeroepen, wordt de proef 
voortijdig beëindigd.  

9. Voor combinaties, die niet binnen circa één uur bij het stuk zijn, wordt de proef voortijdig beëindigd.  
10. Indien een voorjager met zijn hond aan het stuk komt en naar het oordeel van de keurmeesters de proef 

met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door één van de keurmeesters aan de voorjager een breuk 
overhandigd. 

 
Artikel IV.C.6 
TOTVERWEISEN EN TOTVERBELLEN 
1. Indien deelnemers deze proef willen afleggen met totverweisen of totverbellen, dienen zij dit op het 

inschrijfformulier te melden. 
2. Om het totverweisen of totverbellen te beoordelen wordt het spoor met ongeveer 200 meter verlengd en 

wordt op ongeveer 500 vanaf de aanschotplaats een tweede wondbed aangelegd.  
3. Bij het tweede wondbed aangekomen wordt het werk aan de riem afgebroken en wordt de hond, op 

aanwijzing van de keurmeesters geslipt; daarna moet de hond het spoor zelfstandig uitwerken tot aan 
het stuk; de voorjager moet op de plaats waar hij de hond heeft geslipt achterblijven. 

4. In het geval van totverweisen, moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, onmiddellijk naar de 
voorjager terugkeren, hem kenbaar maken dat hij het stuk heeft gevonden en hem naar het stuk brengen. 
Voorafgaande aan de proef moet de voorjager aan de keurmeester meedelen hoe de hond hem kenbaar 
maakt dat hij het stuk heeft gevonden. 
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5. In het geval van totverbellen, moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, luid geven; dit luid geven 
mag door de voorjager niet worden aangemoedigd en moet voortduren tot de voorjager bij het stuk is 
aangekomen. 

6. Honden, die het wild aansnijden, worden gediskwalificeerd. 
7. Eén van de keurmeesters moet zich bij dit deel van de proef zodanig opstellen dat hij de hond, die bij 

het stuk komt, kan observeren. 
 
Artikel IV.C.7 
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• WERKWIJZE 

• SPOORVASTHEID 

• SPOORWIL 
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is:  
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2 = voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "WERKWIJZE" wordt beoordeeld: de passie, intelligentie en autoriteit waarmee het 

spoor wordt uitgewerkt, het werktempo en de mate van samenwerking met de voorjager. 
Bij het onderdeel "SPOORVASTHEID" wordt beoordeeld: de mate van zekerheid en zorgvuldigheid 
waarmee het spoor wordt uitgewerkt. 
Bij het onderdeel "SPOORWIL" wordt beoordeeld: de mate van ijver en intentie waarmee op het spoor 
wordt gewerkt en in voorkomend geval het verloren spoor wordt teruggezocht. 

 
Artikel IV.C.8 
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor alle 

onderdelen het waarderingscijfer 4 hebben behaald. 
3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Werkwijze 10 4 3 2 

Spoorvastheid 8 3 3 2 

Spoorwil 7 3 2 2 

 
Artikel IV.C.9 
AANTEKENINGEN  
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND C1 = 

Zw C1. 
Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND C2 = Zw 

C2.  
Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND C3 = Zw 

C3. 
2. Honden, die de proef "TOTVERBELLEN" met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening 

TOTVERBELLER = Tb. Honden, die de proef "TOTVERWEISEN" met goed gevolg hebben afgelegd 
verwerven de aantekening TOTVERWEISER = Tw 
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D. ZWEETSPOORPROEF D  
 
Artikel IV.D.1 
DOEL 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor 
de nazoek op ziek grofwild. 
 
Artikel IV.D.2 
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de proef tenminste 24 maanden 

oud zijn en de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een overeenkomstige buitenlandse aantekening 
hebben behaald. 

2. Voorjagers mogen niet aanwezig zijn geweest bij het leggen van sporen. 
 
Artikel IV.D.3 
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.  
2. Aan één keurmeesterteam mogen maximaal zes honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel IV.D.4 
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Het terrein 
 De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij 

voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare 
wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met 
sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. 

2. De lengte van het spoor 
 De lengte van elk spoor is, niet inbegrepen het gestelde onder Artikel IV.D.6.2., ongeveer 1000 meter. 
3. De vorm van het spoor 
 Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. 
4. Haken, wondbedden en verwijspunten 
 In het spoor moeten drie rechthoekige haken, twee wondbedden en zes verwijspunten voorkomen. 
5. Zweet 
 Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Het zweet dient voor alle 

sporen van dezelfde wildsoort te zijn. Uitgezonderd kleine hoeveelheden keukenzout is geen enkele 
toevoeging aan het zweet toegestaan. Indien zweet wordt gebruikt dat ingevroren is geweest dient dit 
vóór het leggen van de sporen volledig ontdooid te zijn. 

6. Het leggen van het spoor 
 Het leggen van het spoor geschiedt door "tippen" of "sprenkelen". De wijze van sporen leggen dient voor 

alle sporen dezelfde te zijn. Het spoor dient vanaf de "aanschotplaats" naar "het stuk" te worden gelegd. 
7. Het markeren van het spoor 
 De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, snijhaar en een aanschotbreuk met vluchtrichting. In 

de nabijheid van de aanschotplaats wordt het nummer van het spoor aangegeven. In het spoor worden 
wondbedden gesimuleerd door vastgetreden bodem, extra zweet en wat snijhaar. Aan het einde van het 
spoor wordt een stuk schaalwild neergelegd. In plaats van een stuk schaalwild mag ook een afgestroopte 
(ontdooide) huid van ree, hert of varken worden gebruikt. 
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 Overige markeringen van het spoor dienen zo spaarzaam mogelijk en zodanig te worden aangebracht 
dat zij voor voorjager en hond geen hulpmiddel bij het volgen van het spoor zijn. 

8. De onderlinge afstand tussen de sporen 
 Voor elke deelnemer dient een afzonderlijk spoor te worden gelegd. De onderlinge afstand tussen de 

verschillende sporen dient over de gehele lengte minimaal 200 meter te zijn. 
9. De ouderdom van het spoor 
 Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal twintig en maximaal vierentwintig uur oud te zijn. 
 
Artikel IV.D.5 
DE WERKWIJZE 
1.  De hond moet worden voorgejaagd aan een ten minste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem 

met zweethalsband of tuig. 
2.  De keurmeesters wijzen de voorjager de aanschotplaats; van daaruit moet de combinatie voorjager - 

hond geheel zelfstandig werken. 
3.  Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen, vooruitzoeken, afdragen of pauzes inlassen. 

Desgevraagd moet de voorjager de reden van zulk gedrag aan de jury melden. Veelvuldig afdragen en 
of lange pauzes inlassen leidt tot een lagere waardering en kan tot uitsluiting leiden. 

4.  Voorjagers mogen tijdens het werk aangetroffen zweet, wondbedden en andere aanknopingspunten, die 
hen voor een eventueel teruggrijpen belangrijk lijken, markeren. Desgevraagd moet de jury het laatst 
gemarkeerde punt aanwijzen. 

5.  De keurmeesters volgen de combinatie voorjager - hond op een redelijke afstand, zodanig dat zij het 
werk goed kunnen beoordelen en dit tegelijkertijd zo min mogelijk beïnvloeden. Zij blijven volgen óók 
indien de hond het spoor niet meer volgt. 

6. Een hond wordt door de keurmeesters afgeroepen indien deze over een afstand van ongeveer 
vijfenzeventig tot honderd meter het spoor niet heeft gevolgd of indien de hond zodanig van het spoor is 
afgedwaald dat van de combinatie voorjager - hond, naar het oordeel van de keurmeesters, in 
redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat zij zich zelfstandig zullen verbeteren. 

7. Indien een hond wordt afgeroepen, moet het spoor door de combinatie voorjager - hond zelfstandig 
worden teruggevonden.  

8. Voor combinaties, die het spoor niet binnen redelijke tijd, zulks ter beoordeling van de keurmeesters, 
kunnen terugvinden en voor honden, die voor de derde maal worden afgeroepen, wordt de proef 
voortijdig beëindigd.  

9.  Voor combinaties, die niet binnen circa één uur en dertig minuten bij het stuk zijn, wordt de proef voortijdig 
beëindigd.  

10. Indien een voorjager met zijn hond aan het stuk komt en naar het oordeel van de keurmeesters de proef 
met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door één van de keurmeesters aan de voorjager een breuk 
overhandigd. 

 
Artikel IV.D.6 
TOTVERWEISEN EN TOTVERBELLEN 
1. Indien deelnemers deze proef willen afleggen met totverweisen of totverbellen, dienen zij dit op het 

inschrijfformulier te melden. 
2. Om het totverweisen of totverbellen te beoordelen wordt het spoor met ongeveer 200 meter verlengd en 

wordt op ongeveer 1000 meter vanaf de aanschotplaats een derde wondbed aangelegd.  
3. Bij het derde wondbed aangekomen wordt het werk aan de riem afgebroken en wordt de hond, op 

aanwijzing van de keurmeesters geslipt; daarna moet de hond het spoor zelfstandig uitwerken tot aan 
het stuk; de voorjager moet op de plaats waar hij de hond heeft geslipt achterblijven. 

4. In het geval van totverweisen moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, onmiddellijk naar de 
voorjager terugkeren, hem kenbaar maken dat hij het stuk heeft gevonden en hem naar het stuk brengen. 
Voorafgaande aan de proef moet de voorjager aan de keurmeester meedelen hoe de hond hem kenbaar 
maakt dat hij het stuk heeft gevonden. 

5. In het geval van totverbellen moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, luid geven; dit luid geven 
mag door de voorjager niet worden aangemoedigd en moet voortduren tot de voorjager bij het stuk is 
aangekomen. 
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6. Honden, die het wild aansnijden, worden gediskwalificeerd. 
7. Eén van de keurmeesters moet zich bij dit deel van de proef zodanig opstellen dat hij de hond, die bij 

het stuk komt, kan observeren. 
 
Artikel IV.D.7 
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd volgens vrije beoordeling, waarbij de keurmeesters niet zijn gebonden aan 

enige puntenschaal. 
2. Bij hun oordeelsvorming houden de keurmeesters onder meer rekening met de passie, intelligentie en 

autoriteit waarmee het spoor wordt uitgewerkt, het werktempo en de mate van samenwerking met de 
voorjager voorts met de mate van zekerheid en zorgvuldigheid waarmee het spoor wordt uitgewerkt en 
tenslotte met de mate van ijver en intentie waarmee op het spoor wordt gewerkt en in voorkomend geval 
het verloren spoor wordt teruggezocht. 

 
Artikel IV.D.8 
KWALIFICATIES 
Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII.  
 
Artikel IV.D.9 
AANTEKENINGEN  
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND D1 = 

Zw D1. 
 Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND D2 

= Zw D2.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND D3 = 

Zw D3. 
2. Honden, die de proef "TOTVERBELLEN" met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening 

TOTVERBELLER = Tb. Honden, die de proef "TOTVERWEISEN" met goed gevolg hebben afgelegd 
verwerven de aantekening TOTVERWEISER = Tw 
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E. ZWEETSPOORPROEF E  
 
Artikel IV.E.1 
DOEL 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor 
de nazoek op ziek grofwild. 
 
Artikel IV.E.2 
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een 

overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald. Om aan deze test te mogen deelnemen 
moet de hond op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn. 
 

2. Voorjagers mogen niet aanwezig zijn geweest bij het leggen van sporen. 
 
Artikel IV.E.3 
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.  
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal zes honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel IV.E.4 
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Het terrein 
 De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij 

voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare 
wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met 
sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. 

2. De lengte van het spoor 
 De lengte van elk spoor is, inbegrepen het gestelde onder Artikel IV.E.6.2, ongeveer 1000 meter. 
3. De vorm van het spoor 
 Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. 
4. Haken, wondbedden en verwijspunten 
 In het spoor moeten drie rechthoekige haken, drie wondbedden en zes verwijspunten voorkomen. De 

wondbedden dienen te zijn aangebracht op de plaatsen van de haken.  
5. Zweet 
 Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Het zweet dient voor alle 

sporen van dezelfde wildsoort te zijn. Uitgezonderd kleine hoeveelheden keukenzout is geen enkele 
toevoeging aan het zweet toegestaan. Indien zweet wordt gebruikt dat ingevroren is geweest dient dit 
vóór het leggen van de sporen volledig ontdooid te zijn. 

6. Het leggen van het spoor 
 Het leggen van het spoor geschiedt door "tippen" of "sprenkelen". De wijze van sporen leggen dient voor 

alle sporen dezelfde te zijn. Het spoor dient vanaf de "aanschotplaats" naar "het stuk" te worden gelegd. 
7. Het markeren van het spoor 
 De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, snijhaar en een aanschotbreuk met vluchtrichting. In 

de nabijheid van de aanschotplaats wordt het nummer van het spoor aangegeven. In het spoor worden 
wondbedden gesimuleerd door vastgetreden bodem, extra zweet en wat snijhaar. Aan het einde van het 
spoor wordt een stuk schaalwild neergelegd. In plaats van een stuk schaalwild mag ook een afgestroopte 
(ontdooide) huid van ree, hert of varken worden gebruikt. 

 Overige markeringen van het spoor dienen zo spaarzaam mogelijk en zodanig te worden aangebracht 
dat zij voor voorjager en hond geen hulpmiddel bij het volgen van het spoor zijn. 

8. De onderlinge afstand tussen de sporen 
 Voor elke deelnemer dient een afzonderlijk spoor te worden gelegd. De onderlinge afstand tussen de 

verschillende sporen dient over de gehele lengte minimaal 200 meter te zijn. 
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9. De ouderdom van het spoor 

Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal 20 uur en maximaal 24 uur oud te zijn. 
 
Artikel IV.E.5 
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet worden voorgejaagd aan een ten minste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem 

met zweethalsband of tuig. 
2. De keurmeesters wijzen de voorjager de aanschotplaats; van daaruit moet de combinatie voorjager - 

hond geheel zelfstandig werken, met uitzondering van het gestelde onder lid 7. 
3. Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen, vooruitzoeken, afdragen of pauzes inlassen. 

Desgevraagd moet de voorjager de reden van zulk gedrag aan de jury melden. Veelvuldig afdragen en 
of lange pauzes inlassen leidt tot een lagere waardering en kan tot uitsluiting leiden. 

4. Voorjagers mogen tijdens het werk aangetroffen zweet, wondbedden en andere aanknopingspunten, die 
hen voor een eventueel teruggrijpen belangrijk lijken, markeren. Desgevraagd moet de jury het laatst 
gemarkeerde punt aanwijzen. 

5. De keurmeesters volgen de combinatie voorjager - hond op een redelijke afstand, zodanig dat zij het 
werk goed kunnen beoordelen en dit tegelijkertijd zo min mogelijk beïnvloeden. Zij blijven volgen óók 
indien de hond het spoor niet meer volgt. 

6. Een hond wordt door de keurmeesters afgeroepen indien deze over een afstand van ongeveer 
vijfenzeventig tot honderd meter het spoor niet heeft gevolgd of indien de hond zodanig van het spoor is 
afgedwaald dat van de combinatie voorjager - hond, naar het oordeel van de keurmeesters, in 
redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat zij zich zelfstandig zullen verbeteren. 

7. Indien een hond wordt afgeroepen wijst één der keurmeesters de voorjager de plaats aan waar de hond 
het spoor heeft verlaten. 

8. Voor honden, die voor de derde maal worden afgeroepen, wordt de proef voortijdig beëindigd.  
9. Voor combinaties, die niet binnen circa één uur en dertig minuten bij het stuk zijn, wordt de proef 

voortijdig beëindigd. 
10. Indien een voorjager met zijn hond aan het stuk komt en naar het oordeel van de keurmeesters de proef 

met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door één van de keurmeesters aan de voorjager een breuk 
overhandigd. 

 
Artikel IV.E.6 
TOTVERWEISEN EN TOTVERBELLEN 
1. Indien deelnemers deze proef willen afleggen met totverweisen of totverbellen, dienen zij dit voor 

aanvang van de proef aan de keurmeesters te melden. 
2. Om het totverweisen of totverbellen te beoordelen wordt het spoor niet verlengd.  
3. Na ongeveer 750 meter wordt het werk aan de riem afgebroken en wordt de hond, op aanwijzing van de 

keurmeesters geslipt; daarna moet de hond het spoor zelfstandig uitwerken tot aan het stuk; de voorjager 
moet op de plaats waar hij de hond heeft geslipt achterblijven. 

4. In het geval van totverweisen moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, onmiddellijk naar de 
voorjager terugkeren, hem kenbaar maken dat hij het stuk heeft gevonden en hem naar het stuk brengen. 
Voorafgaande aan de proef moet de voorjager aan de keurmeester meedelen hoe de hond hem kenbaar 
maakt dat hij het stuk heeft gevonden. 

5. In het geval van totverbellen moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, luid geven; dit luid geven 
mag door de voorjager niet worden aangemoedigd en moet voortduren tot de voorjager bij het stuk is 
aangekomen. 

6. Honden, die het wild aansnijden, worden gediskwalificeerd. 
7. Eén van de keurmeesters moet zich bij dit deel van de proef zodanig opstellen dat hij de hond, die bij 

het stuk komt, kan observeren. 
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Artikel IV.E.7 
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• WERKWIJZE 

• SPOORVASTHEID 

• SPOORWIL 
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is:  
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2 = voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "WERKWIJZE" wordt beoordeeld: de passie, intelligentie en autoriteit waarmee het 

spoor wordt uitgewerkt, het werktempo en de mate van samenwerking met de voorjager. 
Bij het onderdeel "SPOORVASTHEID" wordt beoordeeld: de mate van zekerheid en zorgvuldigheid 

waarmee het spoor wordt uitgewerkt. 
Bij het onderdeel "SPOORWIL" wordt beoordeeld: de mate van ijver en intentie waarmee op het spoor wordt 

gewerkt en in voorkomend geval het verloren spoor wordt teruggezocht. 
 
Artikel IV.E.8 
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor alle 

onderdelen het waarderingscijfer 4 hebben behaald. 
3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Werkwijze 10 4 3 2 

Spoorvastheid 8 3 3 2 

Spoorwil 7 3 2 2 

 
 
 
 
Artikel IV.E.9 
AANTEKENINGEN  
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND E1 = 

Zw E1.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND E2 = 

Zw E2.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND E3 = 

Zw E3. 
2. Honden, die de proef "TOTVERBELLEN" met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening 

TOTVERBELLER = Tb. Honden, die de proef "TOTVERWEISEN" met goed gevolg hebben afgelegd 
verwerven de aantekening TOTVERWEISER = Tw. 

3. Uitsluitend dashonden, die deze proef met goed gevolg, met of zonder totverbellen of totverweisen, 
hebben afgelegd verwerven, ongeacht de toekende kwalificatie, bovendien de aantekening: 
SCHWEISSHUND KUNST 20 STUNDE = SchwhK. of, indien de hond op de dag van de proef jonger is 
dan 15 maanden: SCHWEISSHUND KUNST JUGEND 20 STUNDE = SchwhK / J.  
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F. ZWEETSPOORPROEF F  
 
Artikel IV.F.1 
DOEL 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor 
de nazoek op ziek grofwild. 
 
Artikel IV.F.2 
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een 

overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald. Om aan deze test te mogen deelnemen 
moet de hond op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn. 
 

2. Voorjagers mogen niet aanwezig zijn geweest bij het leggen van sporen. 
 
Artikel IV.F.3 
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.  
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal acht honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel IV.F.4 
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Het terrein 

De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij 
voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare 
wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met 
sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. 

2. De lengte van het spoor 
 De lengte van elk spoor is, niet inbegrepen het gestelde onder Artikel IV.F.6.2, ongeveer 500 meter. 
3. De vorm van het spoor 
 Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. 
4. Haken, wondbedden en verwijspunten 
 In het spoor moeten twee rechthoekige haken, één wondbed en drie verwijspunten voorkomen. 
5. Zweet 
 Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Het zweet dient voor alle 

sporen van dezelfde wildsoort te zijn. Uitgezonderd kleine hoeveelheden keukenzout is geen enkele 
toevoeging aan het zweet toegestaan. Indien zweet wordt gebruikt dat ingevroren is geweest dient dit 
vóór het leggen van de sporen volledig ontdooid te zijn. 

6. Het leggen van het spoor 
 Het leggen van het spoor geschiedt door "tippen" of "sprenkelen". De wijze van sporen leggen, dient 

voor alle sporen dezelfde te zijn. Het spoor dient vanaf de "aanschotplaats" naar "het stuk" te worden 
gelegd. 

7. Het markeren van het spoor 
 De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, snijhaar en een aanschotbreuk met vluchtrichting. 
 In de nabijheid van de aanschotplaats wordt het nummer van het spoor aangegeven. In het spoor worden 

wondbedden gesimuleerd door vastgetreden bodem, extra zweet en wat snijhaar. Aan het einde van het 
spoor wordt een stuk schaalwild neergelegd. In plaats van een stuk schaalwild mag ook een afgestroopte 
(ontdooide) huid van ree, hert of varken worden gebruikt. Overige markeringen van het spoor dienen zo 
spaarzaam mogelijk en zodanig te worden aangebracht dat zij voor voorjager en hond geen hulpmiddel 
bij het volgen van het spoor zijn. 

8. De onderlinge afstand tussen de sporen 
 Voor elke deelnemer dient een afzonderlijk spoor te worden gelegd. De onderlinge afstand tussen de 

verschillende sporen dient over de gehele lengte minimaal 200 meter te zijn. 
 



Algemeen Veldwedstrijd Reglement 
Supplement voor dashonden, zweethonden en terriërs 

 
pag. 33 

© ORWEJA      12-10-2020 

9. De ouderdom van het spoor 
 Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal twintig en maximaal vierentwintig uur oud te zijn. 
 
Artikel IV.F.5 
DE WERKWIJZE 
1. De hond moet worden voorgejaagd aan een ten minste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem 

met zweethalsband of tuig. 
2. De keurmeesters wijzen de voorjager de aanschotplaats; van daaruit moet de combinatie voorjager - 

hond geheel zelfstandig werken. 
3. Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen, vooruitzoeken, afdragen of pauzes inlassen. 

Desgevraagd moet de voorjager de reden van zulk gedrag aan de jury melden. Veelvuldig afdragen en 
of lange pauzes inlassen leidt tot een lagere waardering en kan tot uitsluiting leiden. 

4. Voorjagers mogen tijdens het werk aangetroffen zweet, wondbedden en andere aanknopingspunten, die 
hen voor een eventueel teruggrijpen belangrijk lijken, markeren. Desgevraagd moet de jury het laatst 
gemarkeerde punt aanwijzen. 

5. De keurmeesters volgen de combinatie voorjager - hond op een redelijke afstand, zodanig dat zij het 
werk goed kunnen beoordelen en dit tegelijkertijd zo min mogelijk beïnvloeden. Zij blijven volgen óók 
indien de hond het spoor niet meer volgt. 

6. Een hond wordt door de keurmeesters afgeroepen indien deze over een afstand van ongeveer 
vijfenzeventig tot honderd meter het spoor niet heeft gevolgd of indien de hond zodanig van het spoor is 
afgedwaald dat van de combinatie voorjager - hond, naar het oordeel van de keurmeesters, in 
redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat zij zich zelfstandig zullen verbeteren. 

7. Indien een hond wordt afgeroepen moet het spoor door de combinatie voorjager - hond zelfstandig 
worden teruggevonden. 

8. Voor combinaties, die het spoor niet binnen redelijke tijd, zulks ter beoordeling van de keurmeesters, 
kunnen terugvinden en voor honden, die voor de derde maal worden afgeroepen, wordt de proef 
voortijdig beëindigd.  

9. Voor combinaties, die niet binnen circa één uur bij het stuk zijn, wordt de proef voortijdig beëindigd. 
10. Indien een voorjager met zijn hond aan het stuk komt en naar het oordeel van de keurmeesters de proef 

met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door één van de keurmeesters aan de voorjager een breuk 
overhandigd. 

 
Artikel IV.F.6 
TOTVERWEISEN EN TOTVERBELLEN 
1. Indien deelnemers deze proef willen afleggen met totverweisen of totverbellen, dienen zij dit op het 

inschrijfformulier te melden. 
2. Om het totverweisen of totverbellen te beoordelen wordt het spoor met ongeveer 200 meter verlengd en 

wordt op ongeveer 500 meter vanaf de aanschotplaats een tweede wondbed aangelegd.  
3. Bij het tweede wondbed aangekomen wordt het werk aan de riem afgebroken en wordt de hond, op 

aanwijzing van de keurmeesters geslipt; daarna moet de hond het spoor zelfstandig uitwerken tot aan 
het stuk; de voorjager moet op de plaats waar hij de hond heeft geslipt achterblijven. 

4. In het geval van totverweisen, moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, onmiddellijk naar de 
voorjager terugkeren, hem kenbaar maken dat hij het stuk heeft gevonden en hem naar het stuk brengen. 
Voorafgaande aan de proef moet de voorjager aan de keurmeester meedelen hoe de hond hem kenbaar 
maakt dat hij het stuk heeft gevonden. 

5. In het geval van totverbellen, moet de hond, nadat hij het stuk heeft gevonden, luid geven; dit luid geven 
mag door de voorjager niet worden aangemoedigd en moet voortduren tot de voorjager bij het stuk is 
aangekomen. 

6. Honden, die het wild aansnijden, worden gediskwalificeerd. 
7. Eén van de keurmeesters moet zich bij dit deel van de proef zodanig opstellen dat hij de hond, die bij 

het stuk komt, kan observeren. 
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Artikel IV.F.7 
DE BEOORDELING 
1. Deze proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• WERKWIJZE 

• SPOORVASTHEID 

• SPOORWIL 
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is:  
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2 = voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "WERKWIJZE" wordt beoordeeld: de passie, intelligentie en autoriteit waarmee het 

spoor wordt uitgewerkt, het werktempo en de mate van samenwerking met de voorjager. 
Bij het onderdeel "SPOORVASTHEID" wordt beoordeeld: de mate van zekerheid en zorgvuldigheid 

waarmee het spoor wordt uitgewerkt. 
Bij het onderdeel "SPOORWIL" wordt beoordeeld: de mate van ijver en intentie waarmee op het spoor wordt 

gewerkt en in voorkomend geval het verloren spoor wordt teruggezocht. 
 
Artikel IV.F.8 
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor alle 

onderdelen het waarderingscijfer 4 hebben behaald. 
3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Werkwijze 10 4 3 2 

Spoorvastheid 8 3 3 2 

Spoorwil 7 3 2 2 

 
Artikel IV.F.9 
AANTEKENINGEN  
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND F1 = 

Zw F1.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND F2 = 

Zw F2.  
 Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening ZWEETHOND F3 = 

Zw F3. 
2. Honden, die de proef "TOTVERBELLEN" met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening 

TOTVERBELLER = Tb. Honden, die de proef "TOTVERWEISEN" met goed gevolg hebben afgelegd 
verwerven de aantekening TOTVERWEISER = Tw. 
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S: SCHWPOR 20  
 
Artikel IV.S.1  
DOEL 
 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden 
voor de nazoek op ziek grofwild.  
 
Artikel IV.S.2  
TOELATINGSEISEN  
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de proef tenminste 12 maanden 

 oud zijn en de aantekening Sv (zie Artikel IV.D.9) of een overeenkomstige buitenlandse aantekening 
 hebben behaald.  

2. Voorjagers mogen niet aanwezig zijn geweest bij het leggen van sporen.  
 
Artikel IV.S.3  
KEURMEESTERS  
1. De proef wordt beoordeeld door drie keurmeesters.  
2. Aan één keurmeesterteam mogen maximaal zes honden ter beoordeling worden toegewezen.  
 
Artikel IV.S.4  
DE INRICHTING VAN DE PROEF  
1. Het terrein  
    De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij 
    voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; 
   openbare wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is 
   bedekt met sneeuw mogen geen sporen worden gelegd.  
2. De lengte van het spoor  
    De lengte van elk spoor is, niet inbegrepen het gestelde onder Artikel IV.A.6.2, ongeveer 1000 meter.  
3. De vorm van het spoor  
    Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen.  
4. Haken, wondbedden en verwijspunten  
    In het spoor moeten drie rechthoekige haken, drie wondbedden. Haken en wondbedden mogen niet 

worden gecombineerd. In het spoor worden 5 verwijspunten zichtbaar en beschermd tegen wegwaaien 
geplaatst. Verwijspunten kunnen onder andere zijn: stukken boomstam van ca. 5 cm groot, botten met 
of zonder wildbraad. De verwijspunten moeten voor elke spoor afzonderlijk worden vormgegeven of 
genummerd. Het zweet en snijhaar dat wordt gebruikt om de wondbedden te markeren, alsmede 
lopers die worden gebruikt bij tippen, sprenkelen of voor de fährtenschuh moeten afkomstig zijn van 
hetzelfde stuk wild.  

5. Zweet  
Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Het zweet dient voor alle 
sporen van dezelfde wildsoort te zijn. Uitgezonderd kleine hoeveelheden keukenzout is geen enkele 
toevoeging aan het zweet toegestaan. Indien zweet wordt gebruikt dat ingevroren is geweest dient dit 
vóór het leggen van de sporen volledig ontdooid te zijn.  

6. Het leggen van het spoor  
Het leggen van het spoor geschiedt door "tippen", "sprenkelen" of door middel van de “fährtenschuh”. 
De wijze van sporen leggen, dient voor alle sporen dezelfde te zijn. Het spoor dient vanaf de 
"aanschotplaats" naar "het stuk" te worden gelegd.  
Als men met Farthenschuh werkt moet er begonnen moet worden met zweet vervolgens 
“fährtenschuh” en de laatste circa 100 meter tot het stuk zweet in combinatie met “fährtenschuh”  
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7. Het markeren van het spoor  

De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, snijhaar en een aanschotbreuk met vluchtrichting. In 
de nabijheid van de aanschotplaats wordt het nummer van het spoor en de datum en het tijdstip van 
leggen aangegeven. In het spoor worden wondbedden gesimuleerd door vastgetreden bodem, extra 
zweet en wat snijhaar. Aan het einde van het spoor wordt een stuk schaalwild neergelegd. In plaats 
van een stuk schaalwild mag ook een afgestroopte (ontdooide) huid van ree, hert of varken worden 
gebruikt. Overige markeringen van het spoor dienen zo spaarzaam mogelijk en zodanig te worden 
aangebracht dat zij voor voorjager en hond geen hulpmiddel bij het volgen van het spoor zijn.  

8. De onderlinge afstand tussen de sporen  
Voor elke deelnemer dient een afzonderlijk spoor te worden gelegd. De onderlinge afstand tussen de 
verschillende sporen dient over de gehele lengte minimaal 200 meter te zijn.  

9. De ouderdom van het spoor  
  Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal twintig en maximaal vierentwintig uur oud te zijn.  

 
Artikel IV.S.5  
DE WERKWIJZE  
1. De hond moet worden voorgejaagd aan een ten minste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem 
    met zweethalsband of tuig (2011).  
2. De hond dient uitsluitend aangelijnd te worden voorgejaagd.  
3. De keurmeesters wijzen de voorjager de aanschotplaats; van daaruit moet de combinatie voorjager -   
    hond geheel zelfstandig werken. De aanvangstijd van het spoor wordt door de keurmeesters genoteerd.  
4. De keurmeesters stellen zich verdeelt over het spoor op, zodanig dat ze noch door de voorjager noch 
    door de hond kunnen worden gezien. De (motor)voertuigen die tijdens de proef worden gebruikt 
    moeten zodanig worden weggezet dat de voorjager ze niet kan zien tijdens de proef.  
5. De keurmeesters die zich bij het stuk bevinden moeten de tijd dat de combinatie aan het stuk komt 
    noteren.  
6. Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen, vooruitzoeken, afdragen of pauzes inlassen.  
7. Voorjagers mogen tijdens het werk aangetroffen zweet, wondbedden en andere aanknopingspunten,     
    die hen voor een eventueel teruggrijpen belangrijk lijken, markeren.  
8. Elke combinatie die binnen de voorgeschreven tijd van één uur en dertig minuten aan het stuk komt en 
    minstens 2 verwijspunten kan tonen is geslaagd voor de proef en wordt door één van de keurmeesters    
    aan de voorjager een breuk overhandigd.  
 
Artikel IV.S.6  
TOTVERWEISEN EN TOTVERBELLEN  
Het totverweisen of totverbellen is voor deze proef niet van toepassing.  
 
Artikel IV.S.7  
DE BEOORDELING  
1. Deze proef wordt gekeurd volgens vrije beoordeling, waarbij de keurmeesters niet zijn gebonden aan 
    enige puntenschaal.  
2. Bij hun oordeelsvorming houden de keurmeesters onder meer rekening met de passie, intelligentie en 
    autoriteit waarmee het spoor wordt uitgewerkt, het werktempo en de mate van samenwerking met de 
    voorjager voorts met de mate van zekerheid en zorgvuldigheid waarmee het spoor wordt uitgewerkt en 
    tenslotte met de mate van ijver en intentie waarmee op het spoor wordt gewerkt en in voorkomend 
    geval het verloren spoor wordt teruggezocht.  
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Artikel IV.s.9  
AANTEKENINGEN  
 
1. Elke combinatie die binnen 90 minuten aan het stuk komt en twee verwijspunten bij zich heeft die is 
    geslaagd. 
2. Volgorde van prijswinnaars wordt bepaald door het aantal verwijspunten dan men bij zich heeft. 
    Bij een gelijk aantal verwijspunten wordt de tijd bepalend. De combinatie die het snelst bij het stuk 
    gekomen is heeft dan gewonnen. 
3. Op diploma en werkboekje worden aantal verwijspunten en tijd vermeld. 
. 
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HOOFDSTUK V 
 
DRIJFPROEVEN 
 

 
A. STOEBERPROEF 
 
Artikel V.A.1 
DOEL 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor 
het uitdrijven van wild uit niet al te grote bospercelen. 
 
Artikel V.A.2 
TOELATINGSEISEN 
Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekeningen Sp (zie Artikel II.C.8) of een 
overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald. Om aan deze test te mogen deelnemen moet 
de hond op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn. 
 
Artikel V.A.3 
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door minimaal drie keurmeesters. 
2. Aan één keurmeesterteam mogen maximaal 8 honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel V.A.4 
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Het terrein 
 De proef moet worden afgelegd in gesloten bospercelen met goede onderdekking (driften). Elke drift 

moet minimaal één hectare groot zijn. 
2.  Het wild. 
 In de driften moet de aanwezigheid van schaalwild, hazen en of vossen te verwachten zijn.  
3.  Indien mogelijk dient de proef aan te vangen met de africhtingsvakken. 
 
 
Artikel V.A.5 
DE WERKWIJZE 
1. De wedstrijdleider stelt, in overleg met de jachtgerechtigden, de driften vast. 
2. Keurmeesters en eventueel officiële geweren zetten de drift af. 
3. De voorjager stuurt zijn hond op aanwijzing van een der keurmeesters de aangewezen drift in. Hij mag 

dit naar eigen voorkeur doen vanuit zijn eigen positie of vanaf een afstand van ongeveer 40 meter nadat 
hij de hond daartoe eerst heeft afgelegd. In geen geval mag de voorjager de drift betreden. 

4. De hond moet de drift zelfstandig, grondig, ruim jagend en met grote volharding afzoeken. 
5. De hond moet het in de drift aanwezige haarwild opsporen, vervolgens luid achtervolgen en het aldus 

dwingen de drift te verlaten. 
6. Indien een hond, die een goede zoekwijze toont, in de hem aangewezen drift geen haarwild vindt, moet 

de volgende hond, ter controle, vanaf dezelfde plek waar de vorige hond is aangezet dezelfde drift 
worden aangewezen; vindt ook de volgende hond, bij een goede zoekwijze, geen haarwild dan wordt 
deze drift als een "lege drift" aangemerkt. 

7. Toont een volgende hond in het perceel van zijn voorganger geen goede zoekwijze dan wordt dezelfde 
drift aangewezen aan daaropvolgende honden totdat een hond in die drift een goede zoekwijze toont. 

8. Vindt een volgende hond in de drift van zijn voorganger wel haarwild dan wordt dit de voorganger(s) in 
het onderdeel "vinden" sterk negatief aangerekend. 

9. Indien een hond, waaraan als eerste een drift is aangewezen, geen goede zoekwijze toont en op grond 
daarvan geen haarwild vindt, dan hoeft deze drift niet te worden gecontroleerd. 
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10. Elke deelnemer krijgt minimaal twee driften aangewezen. Aan deelnemers, die in twee driften geen 
haarwild of slechts konijnen hebben gevonden, wordt zo mogelijk een derde drift aangewezen. Lege 
driften worden in deze aantallen niet meegerekend. 

11. Indien een hond, ondanks het feit dat hij in twee of drie driften heeft gewerkt, niet kan worden beoordeeld 
in de onderdelen "werkwijze" en "volharding", bij voorbeeld omdat hij steeds zeer snel wild heeft 
gevonden, dan moet hem een volgende, bij voorkeur "lege" drift worden aangewezen. 

12. Een hond, die niet binnen één uur nadat hij is ingezet bij zijn voorjager is teruggekeerd, zonder dat kan 
worden vastgesteld dat hij nog gericht met zijn opdracht bezig is, wordt gediskwalificeerd. 

13. Ten behoeve van het beoordelen van het onderdeel "volgen" legt de voorjager met de al dan niet 
aangelijnde hond een door de jury aangewezen parcours af. 

14. Ten behoeve van het beoordelen van het onderdeel "plaatshouden" wordt de voorjager door de jury een 
open plek in het bos aangewezen. De voorjager legt daar zijn rugzak, jachttas of iets dergelijks neer en 
geeft zijn hond door een teken te kennen dat hij moet blijven. De hond mag los of aangelijnd worden 
afgelegd. Indien de hond aangelijnd wordt afgelegd wordt het aan de voorjager overgelaten waaraan hij 
de lijn vastbindt; de lijn moet licht doorhangen. Indien de hond los wordt afgelegd mag de voorjager de 
lijn bij de hond achterlaten; hij mag de lijn echter niet over de hond heen leggen. Nadat hij de hond heeft 
afgelegd begeeft de voorjager zich naar een hem door de jury aangewezen plaats; deze plaats dient 
zodanig te worden gekozen dat de hond niet door verwaaiing of inrichting van de proef kan weten dat 
zijn voorjager in zijn omgeving verblijft. Terwijl de voorjager buiten zicht van de hond is, geeft een officieel 
geweer, dat zich in de omgeving van de voorjager bevindt, met een hagelgeweer, op aanwijzing van de 
jury, na circa 2 minuten 2 schoten kort na elkaar twee schoten af. De voorjager dient vijf minuten buiten 
zicht van de hond te blijven. 

15. Ten behoeve van het beoordelen van het onderdeel "rust op post" worden de honden met hun voorjager 
op post gezet; de posten zijn minimaal 50 meter van elkaar verwijderd. 
 
Noot: Indien het gebruik van een jachtgeweer niet mogelijk is, mag dit vervangen worden door 
alarmpistool of dummy launcher 
 

Artikel V.A.6 
DE BEOORDELING 
1. De proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• WERKWIJZE 

• VOLHARDING 

• VINDEN 

• VOLGEN 

• PLAATSHOUDEN 

• GEDRAG OP POST 
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is:  
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2 = voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "WERKWIJZE" wordt beoordeeld: de mate, waarin wordt voldaan aan de ideale 

zelfstandige, intelligente, systematische, grondige en ruime zoekwijze. 
5. Bij het onderdeel "VOLHARDING" wordt beoordeeld: het werktempo en de mate van uithoudings- en 

doorzettingsvermogen. 
6. Bij het onderdeel "VINDEN" geldt. 
a. Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel niet worden gegeven als de hond niet in alle hem 

aangewezen niet "lege" driften haarwild heeft gevonden en luid heeft uitgedreven. 
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b. Het waarderingscijfer "3" mag voor dit onderdeel niet worden gegeven als de hond niet in tenminste één 
van de twee hem aangewezen niet "lege" driften haarwild heeft gevonden en luid heeft uitgedreven. 

c. Het waarderingscijfer "2" mag voor dit onderdeel niet worden gegeven als de hond niet in tenminste één 
van de drie hem aangewezen niet "lege" driften haarwild heeft gevonden en luid heeft uitgedreven. 

d. Indien uitsluitend op konijn is gewerkt mag de kwalificatie “U”/ "I" niet worden toegekend. 
7. Bij het onderdeel "VOLGEN" wordt geëist dat de hond, los of aangelijnd aan een niet te korte 

slaphangende slipriem, zijn voorjager nauwgezet volgt zonder aandacht van hem te vergen, niet aan de 
riem trekt, niet achterblijft en geen poging doet voor te lopen. Het appel wordt tijdens de gehele proef 
beoordeeld en wordt bij dit onderdeel mede in rekening gebracht. 

8. Bij het onderdeel "PLAATSHOUDEN" wordt geëist dat de hond zijn plaats niet verlaat; hij mag zijn hoofd 
opheffen of gaan zitten. Honden, die de aangewezen plaats verlaten, blaffen of janken worden voor dit 
onderdeel met het cijfer "0" gewaardeerd. Voorts worden bij de beoordeling van dit onderdeel in 
beschouwing genomen de rust die de voorjager bij het afleggen betracht en de rust en het vertrouwen 
dat de hond tijdens de proef uitstraalt. 

9. Bij het onderdeel "GEDRAG OP POST" wordt geëist dat de hond zich bij zijn voorjager rustig gedraagt. 
Honden, die hun voorjagers hinderen door tegen hen op te springen, die zich van hun plaats naast de 
voorjager verwijderen of die janken of blaffen, worden voor dit onderdeel met het cijfer 0 gewaardeerd. 

 
Artikel V.A.7 
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor de 

onderdelen "werkwijze", "volharding" en "vinden" het waarderingscijfer "4" en voor de africhtingsvakken 
totaal minimaal 18 punten hebben behaald.  

3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel: 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Werkwijze 8 4 3 2 

Volharding 6 3 3 2 

Vinden 5 4 3 2 

Volgen * Totaal Totaal Totaal 

Plaatshouden * 10 ptn 8 ptn 6 ptn 

Gedrag op post * ** ** ** 

 

 het vermenigvuldigingscijfer is 2 indien de hond los wordt voorgejaagd en 1 indien de hond aangelijnd 
wordt voorgejaagd. 

** voor elk der onderdelen "volgen", "plaatshouden" en "gedrag op post" moet minimaal het 
waarderingscijfer "1" zijn behaald. 

 
Artikel V.A.8 
AANTEKENINGEN 
1.  
Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening STOEBEREN 1 =   St 1. 
Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening STOEBEREN 2 = St 2. 
Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening STOEBEREN 3 = St 3. 
 
2. Uitsluitend dashonden, die deze proef met goed gevolg hebben afgelegd verwerven, ongeacht de 

toegekende kwalificatie, bovendien de aantekening: STOEBERPRUFUNG = St. of, indien de hond op 
de dag van de proef jonger is dan 16 maanden: STOEBERPRUFUNG JUGEND = St/J.  
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B. BRAKKEERPROEF 
 
Artikel V.B.1 
DOEL 
Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor 
de "luide jacht" in relatief grote bospercelen en landbouwpercelen met hoog gewas. 
 
Artikel V.B.2 
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een 

overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald.  
2. Aan deze proef mogen uitsluitend lopende honden, ingedeeld in rubriek A, deelnemen. En om aan deze 

test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn. 
 
Artikel V.B.3 
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door minimaal drie keurmeesters. 
2. Aan één keurmeestersteam mogen maximaal zes honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
Artikel V.B.4  
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
1. Het terrein 
 De proef moet worden afgelegd in grote, gesloten bospercelen met goede onderdekking, bij voorkeur 

dichte bodembegroeiing (driften). 
2.  Het wild. 
 In de driften moet de aanwezigheid van schaalwild, hazen en of vossen te verwachten zijn.  
3.  Indien mogelijk dient de proef aan te vangen met de africhtingsvakken. 

 
Artikel V.B.5  
DE WERKWIJZE 
1. De wedstrijdleider stelt, in overleg met de jachtgerechtigden, de driften vast.  
2. De jury moet zich over de drift verdelen teneinde het werk van de honden optimaal te kunnen beoordelen. 
3. De voorjager stuurt zijn hond op aanwijzing van een der keurmeesters de aangewezen drift in. De 

voorjager mag de drift niet betreden. 
4. De hond moet de drift zelfstandig, intelligent, passievol, systematisch, grondig, ruim jagend en met grote 

volharding afzoeken. 
5. De hond moet het in de drift aanwezige haarwild (vos, haas en konijn) opsporen, gevonden sporen luid 

uitwerken en opgespoord haarwild luid volgen en het aldus dwingen de drift te verlaten. 
6. Indien een hond, die een goede zoekwijze toont, in de hem aangewezen drift geen haarwild vindt, moet 

de volgende hond, ter controle, dezelfde drift worden aangewezen; vindt ook de volgende hond, bij een 
goede zoekwijze, geen haarwild dan wordt deze drift als een "lege drift" aangemerkt. 

7. Toont een volgende hond in het perceel van zijn voorganger geen goede zoekwijze dan wordt dezelfde 
drift aangewezen aan daaropvolgende honden totdat een hond in die drift een goede zoekwijze toont. 

8. Vindt een volgende hond in de drift van zijn voorganger wel haarwild dan wordt dit de voorganger(s) in 
het onderdeel "zoekwijze" en eventueel ook in het onderdeel "spoorwil en spoorzekerheid" sterk negatief 
aangerekend. 

9. Indien een hond, waaraan als eerste een drift is aangewezen, geen goede zoekwijze toont en op grond 
daarvan geen haarwild vindt, dan hoeft deze drift niet te worden gecontroleerd en mag, op initiatief van 
de jury, aan de volgende hond een nieuwe drift worden aangewezen. 

10. Elke deelnemer krijgt minimaal één drift aangewezen, waarin hij gedurende ongeveer 15 minuten kan 
werken.  

 Aan deelnemers, die geen haarwild of slechts konijnen hebben gevonden, wordt zo mogelijk een tweede 
drift aangewezen, te beginnen met de honden, wier eerste drift een "lege" drift was. 
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11. Indien een hond, ondanks het feit dat hij wild heeft gevonden, niet kan worden beoordeeld in het 
onderdeel "zoekwijze" bij voorbeeld omdat hij zeer snel wild aan de rand van de drift heeft gevonden, 
dan moet hem een volgende, eventueel "lege" drift worden aangewezen. 

12. Een hond, die niet binnen dertig minuten nadat hij is ingezet bij zijn voorjager is teruggekeerd, zonder 
dat kan worden vastgesteld dat hij nog gericht met zijn opdracht bezig is, wordt gediskwalificeerd. 

13. Teneinde te testen of de deelnemende honden dood wild niet aansnijden, begraven of proberen te 
verstoppen, dient voor elke hond een sleepspoor van ongeveer dertig meter lengte te worden getrokken 
met aan het einde van dat spoor een vers stuk dood wild. Honden die van dit stuk wild de vacht plukken, 
het aansnijden, begraven of proberen te verstoppen worden gediskwalificeerd.  

 
Artikel V.B.6 
DE BEOORDELING 
1. De proef wordt gekeurd op onderdelen. 
De onderdelen zijn: 

• ZOEKWIJZE 

• SPOORWIL EN SPOORZEKERHEID 

• SPOORLUID 

• GEHOORZAAMHEID 

• WERKLUST 
2. Aan elk onderdeel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegekend. 
3. Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer. 
De betekenis van de cijfers is:  
0 = onvoldoende; 
1 = matig; 
2 = voldoende; 
3 = goed; 
4 = zeer goed. 
4. Bij het onderdeel "ZOEKWIJZE" wordt beoordeeld: de mate, waarin wordt voldaan aan de ideale 

zelfstandige, intelligente, systematische, grondige, ruime en passievolle zoekwijze. Honden, die blijven 
hangen in de buurt van de voorjager en honden, die slechts de bosranden afzoeken, tonen een 
onvoldoende zoekwijze en worden op grond daarvan gediskwalificeerd. 

5. Bij het onderdeel "SPOORWIL EN SPOORZEKERHEID" wordt beoordeeld: de mate van zekerheid en 
zorgvuldigheid en volharding waarmee gevonden sporen worden uitgewerkt en de mate van ijver en 
intentie waarmee op het spoor wordt gewerkt en in voorkomend geval een verloren spoor wordt 
teruggezocht. 

6. Bij het onderdeel "SPOORLUID" wordt beoordeeld: het tijdstip van luid worden en de tijd en de mate van 
luid zijn. Het waarderingscijfer "4" mag voor dit onderdeel worden toegekend indien de luide jacht 
minimaal tien minuten duurt en indien de hond stom is zolang hij geen spoor heeft gevonden of niet 
(meer) op een spoor werkt, onmiddellijk luid wordt zodra hij een spoor (her)vindt en luid blijft zolang hij 
op een spoor werkt. Indien de jury een hond verdenkt van "weidluid" zijn, moet zij hem hierop nader 
testen; indien de jury vaststelt dat een hond weidluid is, wordt hij gediskwalificeerd. Indien de hond stom 
blijft op spoor of tijdens het uitdrijven van gevonden wild, wordt hij gediskwalificeerd. 

7. Voor het beoordelen van het onderdeel "GEHOORZAAMHEID" wordt de combinatie voorjager - hond 
gedurende de gehele proef geobserveerd met betrekking tot de mate van samenwerking en appèl. Het 
bejagen van gezond ree- en roodwild is een appèlfout, die bij herhaling tot diskwalificatie leidt. 

8. Bij het onderdeel "WERKLUST" wordt beoordeeld de mate van ijver en plezier waarmee de hond zijn 
werk uitvoert. 
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Artikel V.B.7  
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R.-hoofdstuk VIII. 
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond voor alle 

onderdelen het waarderingscijfer "4" hebben behaald.  
3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel: 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Zoekwijze 4 4 3 2 

Spoorwil  4 4 3 2 

Spoorluid 4 4 3 2 

Gehoorzaamheid 2 3 2 1 

Werklust 2 3 2 1 

 
Artikel V.B.8  
AANTEKENINGEN 
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening BRAKKEREN 1 = Br 

1. 
Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening BRAKKEREN 2 = 
Br 2. 
Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening BRAKKEREN 3 = Br 
3.   



Algemeen Veldwedstrijd Reglement 
Supplement voor dashonden, zweethonden en terriërs 

 
pag. 44 

© ORWEJA      12-10-2020 

HOOFDSTUK VI 
 
VEELZIJDIGHEIDSPROEF 
 

 
Artikel VI.1  
ALGEMEEN 
De veelzijdigheidsproef is een combinatie van een "zweetspoorproef", een "luid op spoor proef" en een 
"stoeberproef". 
 
Artikel VI.2  
TOELATINGSEISEN 
1. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een 

overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald. Om aan deze test te mogen deelnemen 
moet de hond op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn. 
 

2. Aan deze proef mogen uitsluitend lopende honden en dashonden deelnemen. 
 
Artikel VI.3  
KEURMEESTERS 
1. De proef wordt beoordeeld door drie keurmeesters. 
2. Aan één keurmeestersteam mogen bij een ééndaagse proef maximaal 6 en bij een tweedaagse proef 

maximaal 12 honden worden toegewezen. 
 
Artikel VI.4  
DE INRICHTING VAN DE PROEF 
Deze proef wordt, zo mogelijk, afgenomen in de volgorde zweet, gehoorzaamheidsvakken, stöbern en 
spoorluid.  
 
Artikel VI.5  
DE ZWEETSPOORPROEF 
Voor dit deel van de veelzijdigheidsproef geldt het reglement "zweetspoorproef E" (zie hoofdstuk IV, deel 
E) met de volgende wijzigingen: 
a. de lengte van het spoor is ongeveer 600 meter; 
b. in het spoor moeten twee rechthoekige haken en twee wondbedden voorkomen; 
c. voor combinaties, die niet binnen circa één uur bij het stuk zijn, wordt de proef voortijdig beëindigd; 
d. het vermelde omtrent totverbellen en totverweisen is niet van toepassing. 
 
Artikel VI.6  
DE LUID OP SPOOR PROEF 
Voor dit deel van de veelzijdigheidsproef geldt het reglement "luid op spoor proef" (zie hoofdstuk II, deel C). 
 
Artikel VI.7  
DE STOEBERPROEF 
Voor dit deel van de veelzijdigheidsproef geldt het reglement "stoeberproef" (zie hoofdstuk V, deel A) met 
de volgende wijzigingen: 
a. de hond moet in minstens één perceel werken; 
b. het onderdeel vinden wordt niet beoordeeld. 
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Artikel VI.8  
KWALIFICATIES 
1. Zie A.V.R. hoofdstuk VIII.  
2. Om voor een (reserve)werkkampioenschapsprijs in aanmerking te komen moet de hond tenminste 267 

punten hebben behaald en tevens voor elk onderdeel hebben voldaan aan de norm voor een kwalificatie 
"U" / "I". 

3. Voor de overige kwalificaties wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 

Onderdeel Factor Minimaal waarderingscijfer 

  U I ZG II G III 

Zweetspoor 

Werkwijze 10 4 3 2 

Spoorvastheid 8 3 3 2 

Spoorwil 7 3 2 2 

Luid op spoor 

Neusgebruik 10 4 3 2 

Luidgeven 9 4 3 2 

Spoorwil 3 3 2 2 

Spoorvastheid 3 3 2 1 

Stoeberen 

Werkwijze 8 4 3 2 

Volharding 6 3 3 2 

Volgen * totaal totaal totaal 

Plaatshouden * 10 ptn 8 ptn 6 ptn 

Gedrag op post * ** ** ** 

 
* het vermenigvuldigingscijfer is 2 indien de hond los wordt voorgejaagd en 1 indien de hond aangelijnd 

wordt voorgejaagd. 
** voor elk der onderdelen "volgen", "plaatshouden" en "gedrag op post" moet minimaal het 

waarderingscijfer "1" zijn behaald. 
 
Artikel VI.9 
AANTEKENINGEN 
1. Honden, waaraan de kwalificatie "U" / "I" is toegekend verwerven de aantekening VEELZIJDIGE 

GEBRUIKSHOND 1 = Vp 1.  
     Honden, waaraan de kwalificatie "ZG" / "II" is toegekend verwerven de aantekening VEELZIJDIGE 

GEBRUIKSHOND 2 = Vp 2.  
     Honden, waaraan de kwalificatie "G" / "III" is toegekend verwerven de aantekening VEELZIJDIGE 

GEBRUIKSHOND 3 = Vp 3. 
2. Voor het onderdeel "luid op spoor" mogen de in Artikel II.C.7 en Artikel II.C.8 bedoelde kwalificaties en 

aantekeningen, separaat, worden toegekend. 
3. Uitsluitend dashonden, die deze proef met goed gevolg hebben afgelegd verwerven, ongeacht de 

toekende kwalificatie, bovendien de aantekening: VIELSEITIGKEITSPRUFUNG = Vp. of, indien de hond 
op de dag van de proef jonger is dan 16 maanden: VIELSEITIGKEITSPRUFUNG JUGEND = Vp/J. 
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HOOFDSTUK VII   
 
PRAKTIJKAANTEKENINGEN 
 

 
A. DE AANTEKENING ZWEET NATUUR 
 
Artikel VII.A.1  
DOEL 
Het doel van het toekennen van deze aantekening is die honden te waarderen die in de jachtpraktijk in 
Nederland ziek geschoten dan wel op een andere wijze ernstig gewond geraakt schaalwild, dat verloren 
was, hebben binnengebracht. 
 
Artikel VII.A.2  
TOELATINGSEISEN 
Om voor het toekennen van deze aantekening in aanmerking te komen moet de hond op de dag dat de 
prestatie wordt geleverd ten minste 24 maanden oud zijn. 
 
Artikel VII.A.3  
DE JURY 
1. Het werk van de hond wordt bij voorkeur beoordeeld door twee keurmeesters doch indien slechts één 

of geen enkele keurmeester beschikbaar is, mogen deze (één of beiden) worden vervangen door 
beoordelaars, die ervaring moeten hebben met deze jachtvorm, zulks ter beoordeling achteraf van het 
Field Trial Comité. 

2. De beoordelaars moeten vóórdat de hond wordt ingezet dit deel van het reglement, inbegrepen de 
waarnemingslijst, nauwgezet bestuderen. 

 
Artikel VII.A.4  
EISEN M.B.T. WILD, TERREIN EN SPOOR 
1. Het wild 
 Deze aantekening mag uitsluitend worden toegekend na succesvol nazoeken op natuurlijke wondsporen 

van schaalwild. Het stuk mag, vóórdat de hond dit aanwijst, door niemand zijn aangetroffen, noch vóórdat 
noch nadat de hond op de aanschotplaats is ingezet. 

2. Het terrein 
 Het spoor moet bij voorkeur lopen door enigszins onoverzichtelijk en bij voorkeur afwisselend terrein. 

Indien de bodem is bedekt met sneeuw, ook al is dat slechts voor een deel, mag de aantekening niet 
worden toegekend. 

3. De lengte van het spoor 
 De lengte van het spoor moet minimaal 400 meter zijn. 
4. De ouderdom van het spoor 

Bij aanvang van de nazoek moet het spoor minimaal vier uur oud zijn. 
 
Artikel VII.A.5  
DE WERKWIJZE 
1. De beoordelaars wijzen de voorjager de inzetplaats; daarna moet de combinatie voorjager - hond geheel 

zelfstandig werken. 
2. De hond moet worden voorgejaagd aan een ten minste zes meter lange, geheel afgedokte zweetriem 

met zweethalsband. 
3. Indien het door de gesteldheid van het terrein plaatselijk onmogelijk is met de hond aan de zweetriem te 

werken, is het toegestaan de hond op zodanige terreindelen los te laten werken. Na passeren van zulke 
terreindelen moet de hond zo spoedig mogelijk weer aan de zweetriem worden genomen. 

4. De totale afstand, waarover de hond aan de zweetriem heeft gewerkt, moet minimaal 400 meter 
bedragen. 
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5. Voorjagers mogen, naar eigen goeddunken, teruggrijpen, vooruitzoeken, afdragen of pauzes inlassen. 
Indien veelvuldig is afdragen en of lange pauzes zijn ingelast, kan zulks leiden tot niet toekennen van de 
aantekening. 

6. Voorjagers mogen tijdens het werk aangetroffen zweet, wondbedden en andere aanknopingspunten, die 
door hen voor een eventueel teruggrijpen belangrijk lijken, markeren. De beoordelaars mogen 
behulpzaam zijn bij het onthouden en het aanwijzen van de gemarkeerde punten. 

7. De beoordelaars volgen de combinatie voorjager - hond op een redelijke afstand, zodanig dat zij het 
werk goed kunnen beoordelen en dit tegelijkertijd zo min mogelijk beïnvloeden. 

8. Indien de hond het stuk vindt terwijl hij, conform lid 3, los werkte, moet ook de voorjager bij het stuk 
komen; dit kan zijn doordat de hond "totverbelt", "totverweist" of doordat de voorjager zijn hond in een 
dergelijk perceel gaat zoeken. 

9. Indien het stuk vlucht of tracht te vluchten mag de hond worden geslipt om het stuk te stellen of mag het 
stuk door middel van een "vangschot" worden gedood; het is daarom van belang dat de voorjager, een 
der beoordelaars of een begeleider een geweer draagt. 

10. Indien de hond het stuk aansnijdt wordt de aantekening niet toegekend. 
11. Indien het stuk vlucht en niet wordt gesteld of gedood moet de nazoek, eventueel na een relatief lange 

pauze, worden voortgezet. 
12. De aantekening mag uitsluitend worden toegekend indien het stuk daadwerkelijk is bemachtigd. 
 
Artikel VII.A.6 
DE RAPPORTAGE 
1. De jury rapporteert zijn bevindingen aan de hand van de waarnemingslijst, conform Artikel VII.A.8, aan 

de secretaris van het Field Trial Comité. Zij onthouden zich van toezeggingen met betrekking tot de 
toekenning van de aantekening. 

2. Het Field Trial Comité benoemt uit haar midden een commissie ad hoc, die zo nodig wordt aangevuld 
met externe deskundigen, teneinde aan de hand van de waarnemingslijst te beslissen omtrent de 
toekenning van de aantekening. In principe geldt hierbij als maatstaf dat, ware sprake geweest van een 
identieke kunstmatige zweetspoorproef, ten minste aan de normen voor het behalen van de kwalificatie 
"ZG"/ "II" zou zijn voldaan. 

 
Artikel VII.A.7  
DE AANTEKENING 
1. Honden, die hebben voldaan verwerven de aantekening: ZWEETHOND NATUUR = Zw N. 
2. Uitsluitend dashonden, die hebben voldaan verwerven bovendien de aantekening: SCHWEISSHUND 

NATUR = SchwhN. 
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Artikel VII.A.8  

WAARNEMINGSLIJST ZWEET NATUUR 

naam van de hond: 
ras 
geslacht: 
geboortedatum: 
stamboek en stamboomnummer 
identificatienummer: 

naam van de eigenaar: 
adres: 
telefoonnummer 
naam van de voorjager: 
adres: 
telefoonnummer: 

naam eerste beoordelaar: 
adres: 
telefoonnummer: 
naam tweede beoordelaar: 
adres: 
telefoonnummer: 

datum en tijd van aanschot 
datum en tijd van aanvang nazoek  
datum en tijd waarop het wild werd bemachtigd: 

soort wild 

spoorlengte van aanschotplaats tot stuk 
spoorlengte die aan de zweetriem is afgelegd 

weer- en terreingegevens: 

 

 
BEOORDELINGSVERSLAG 
De jury wordt verzocht zijn waarnemingen van het moment van aanzet op de aanschotplaats tot het 
moment van bemachtigen van het stuk, hieronder te noteren; tevens wordt verzocht het gewicht van het 
stuk en, in voorkomend geval het kaliber van de kogel waarmee het stuk werd geschoten, te vermelden 
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VERKLARINGEN 
Ondergetekenden verklaren: 
1. dat het spoor een natuurlijk wondspoor was; 
2. dat, voor zover kan worden nagegaan, vóórdat de hond het stuk had aangewezen, niemand het stuk 

had aangetroffen; noch vóórdat noch nadat de hond op de aanschotplaats was aangezet; 
3. dat de bodem waarover het spoor liep over de gehele lengte sneeuwvrij was; 
4. dat de combinatie voorjager hond geheel zelfstandig heeft gewerkt; 
5. dat de hond het stuk niet heeft aangesneden 
6. dat het stuk daadwerkelijk is bemachtigd; 
7. dat het identificatienummer van de hond door beide juryleden is gecontroleerd. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
op: te: 
 
(eigenaar) 
 
op te:  
 
(voorjager) 
 
op:  te: 
 
 (eerste keurmeester / beoordelaar) 
 
 
op: te 
 
(tweede keurmeester / beoordelaar) 
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B. DE AANTEKENING BOUWHOND VOS 
 
Artikel VII.B.1  
DOEL 
De aantekeningen "Bh V1", "Bh V2" en "Bh V3" en derhalve voor dashonden de aantekening "BhFN" kunnen 
ook buiten wedstrijdverband worden behaald. Het doel hiervan is die honden te waarderen, die tijdens een 
incidentele gelegenheid in de jachtpraktijk in Nederland met succes op een vossenbouw hebben gewerkt. 
 
Artikel VII.B.2 
DE JURY 
1. Het werk van de hond wordt bij voorkeur beoordeeld door twee keurmeesters doch indien slechts één 

keurmeester beschikbaar is, mag de tweede worden vervangen door een medebeoordelaar, die ervaring 
moet hebben met deze jachtvorm, zulks ter beoordeling achteraf van het Field Trial Comité. 

2. Keurmeesters en medebeoordelaars mogen per dag niet meer dan drie honden beoordelen. 
3. De medebeoordelaar moet vóór dat de hond wordt ingezet dit deel van het reglement, inbegrepen de 

waarnemingslijst, nauwgezet bestuderen. 
 
Artikel VII.B.3  
DIVERSEN 
Met betrekking tot de inrichting van de proef, de werkwijze, de beoordeling, de kwalificaties en de 
aantekeningen is de reglementering, voor zover van toepassing, volkomen gelijk aan die voor de 
"BOUWPROEF VOS" als vastgelegd in hoofdstuk III deel A van dit supplement, met dien verstande dat 
geen werkkampioenschapsprijzen noch reservewerkkampioenschapsprijzen mogen worden toegekend. 
De hond moet minimaal 24 maanden zijn geweest en aantekening Sp hebben. 
 
Artikel VII.B.4  
RAPPORTAGE 
1. De jury rapporteert zijn bevindingen aan de hand van de waarnemingslijst, conform Artikel VII.B.5, aan 

de secretaris van het Field Trial Comité. Zij onthouden zich van toezeggingen met betrekking tot de 
toekenning van de aantekening. 

2. Het Field Trial Comité benoemt uit haar midden een commissie ad hoc, die zo nodig wordt aangevuld 
met externe deskundigen, teneinde aan de hand van de waarnemingslijst te beslissen omtrent de 
toekenning van de aantekening.  
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Artikel VII.B.5  

WAARNEMINGSLIJST BOUWHOND VOS 

naam van de hond: 
ras 
geslacht: 
geboortedatum: 
stamboek en stamboomnummer 
identificatienummer: 

naam van de eigenaar: 
adres: 
telefoonnummer 
naam van de voorjager: 
adres: 
telefoonnummer: 

naam eerste keurmeester: 
adres: 
telefoonnummer: 
naam tweede keurmeester/beoordelaar: 
adres: 
telefoonnummer: 

datum en tijd van eerste aanzet op de bouw 
datum en tijd van het springen/wurgen van de vos: 

weer en terreingegevens: 
 
 
 

 

BEOORDELINGSVERSLAG 
De jury wordt verzocht zijn waarnemingen van het moment van aanzet op de bouw tot het moment van 
springen/wurgen van de vos hieronder te noteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORSTEL KWALIFICATIE: Bh V1 Bh V2 Bh V3 
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VERKLARINGEN 
 
Ondergetekenden verklaren: 
1. dat de bouw een natuurlijke vossenbouw was en dat de vos niet was uitgezet; 
2. dat het identificatienummer van de hond door beide juryleden is gecontroleerd. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
op: te: 
 
 
(eigenaar) 
 
op te:  
 
 
(voorjager) 
 
op:  te: 
 
 
(eerste keurmeester) 
 
op: te 
 
 
(tweede keurmeester) 
 
op: 
 
 te 
 

(medebeoordelaar) 
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HOOFDSTUK VIII 
 
WERKKAMPIOENSCHAPSPRIJZEN,  
TITELS EN AANTEKENINGEN 
 

 
Artikel VIII.1  
WERKKAMPIOENSCHAPSPRIJZEN 
Op de volgens dit supplement gehouden zweetspoorproeven, bouwproeven, drijfproeven en 
veelzijdigheidsproeven mogen, mits aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan, werkkampioen-
schapsprijzen en reserve-werkkampioenschapsprijzen worden toegekend. 
 
Artikel VIII.2  
RUBRIEKEN 
 
1. Zweethonden: 
Rubriek V.A: Alpenländische Dachsbracke 
   Bayerischer Gebirgsschweisshund 
   Hannoveraanse Zweethond 
2. Dashonden: 
Rubriek VI.A:  Kortharige Standaard Dashond 
   Langharige Standaard Dashond 
   Ruwharige Standaard Dashond 
Rubriek VI.B:   Kortharige Dwergdashond 
   Langharige Dwergdashond 
   Ruwharige Dwergdashond 
Rubriek VI.C:  Kortharige Kaninchen Dashond 
   Langharige Kaninchen Dashond 
   Ruwharige Kaninchen Dashond 
3. Terriërs: 

Rubriek VII.A:  Duitse Jachtterriër 
  Gladharige Foxterriër 
  Parson Russell Terriër  
  Ruwharige Foxterriër 
Rubriek VII.B:  Jack Russel Terriër   

 
Artikel VIII.3  
DE TITEL WERKKAMPIOEN 
1. De voor de titel "werkkampioen" vereiste werkkampioenschapsprijzen en of reserve werkkampioen-

schapsprijzen moeten door honden, behorende tot de in Artikel VIII.2 genoemde rubrieken, zijn behaald 
op veldwedstrijden volgens wedstrijdvormen, die voor de betreffende rubriek in onderstaand schema 
(zie lid 7) met * zijn gemerkt. 

2. Naast het vereiste aantal werkkampioenschapsprijzen en of reservewerkkampioenschapsprijzen 
moeten honden behorende tot de "lopende honden rubriek IV.A" bovendien de volgende aantekening in 
Nederland hebben behaald: Br 1 of Br 2. 

3. Naast het vereiste aantal werkkampioenschapsprijzen en of reservewerkkampioenschapsprijzen 
moeten honden behorende tot de "zweethonden rubriek V.A" bovendien de volgende aantekeningen in 
Nederland hebben behaald: Zw A1 of Zw A2 en Zw N. 

4. Naast het vereiste aantal werkkampioenschapsprijzen en of reservewerkkampioenschapsprijzen 
moeten honden behorende tot de "dashonden rubriek VI.A" bovendien de volgende aantekeningen in 
Nederland hebben behaald: Bh V1 of Bh V2 en Vp 1 of Vp 2. 
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5. Naast het vereiste aantal werkkampioenschapsprijzen en of reservewerkkampioenschapsprijzen 
moeten honden behorende tot de "dashonden rubriek VI.B" bovendien de volgende aantekeningen in 
Nederland hebben behaald: Bh V1 of Bh V2 of Bh K1 of Bh K2 en Vp 1 of Vp 2. 

6. Naast het vereiste aantal werkkampioenschapsprijzen en of reservewerkkampioenschapsprijzen 
moeten honden behorende tot de "dashonden rubriek VI.C" bovendien de volgende aantekeningen in 
Nederland hebben behaald: Bh K1 of Bh K2 en Bh U1 of Bh U2. 

7. Schema: 
 

RUBRIEK  IV.A V.A VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B 

Zweetspoorproef A * * * * *   

Zweetspoorproef B * * * * *   

Zweetspoorproef C *   * *   

Zweetspoorproef D * * * * *   

Zweetspoorproef E * * * * *   

Zweetspoorproef F *   * *   

Bouwproef konijn    * *  * 

Bouwproef vos   * *  * * 

Uitsleepproef    * *   

Stoeberproef   * *    

Brakkeerproef *       

Veelzijdigheidsproef *  * *    

 
 
Artikel VIII.4  
DE TITEL VELDWEDSTRIJDKAMPIOEN MET JAARTAL 
1. De titel "veldwedstrijdkampioen met jaartal" wordt verleend aan die hond, die in het betreffende jaar, op 

voor de titel tellende veldwedstrijden in Nederland, volgens onderstaande puntenschaal, de meeste doch 
minimaal 15 punten heeft behaald en die bovendien tenminste één CACT of RCACT op die 
veldwedstrijden heeft behaald. 

2. Onverkort het gestelde in A.V.R.-hoofdstuk VIII, tellen voor de titel: 
a. voor honden, behorende tot de lopende honden rubriek IV.A, maximaal twee zweetspoorproeven, of 

één zweetspoorproef en één veelzijdigheidsproef en twee brakkeerproeven of één brakkeerproef en 
één veelzijdigheidsproef; 

b. voor honden, behorende tot de zweethonden rubriek V.A, maximaal vier zweetspoorproeven; 
c. voor honden, behorende tot de dashonden rubriek VI.A, maximaal één zweetspoorproef, één 

bouwproef vos, één stoeberproef en één veelzijdigheidsproef;   
d. voor honden, behorende tot de dashonden rubriek VI.B, maximaal één zweetspoorproef, één 

bouwproef, één stoeberproef en één veelzijdigheidsproef; 
e. voor honden, behorende tot de dashonden rubriek VI.C, maximaal twee zweetspoorproeven en twee 

bouwproeven. 
f. voor honden behorende tot de terriërs rubriek VII.A, maximaal vier bouwproeven vos; 
g. voor honden behorende tot de terriërs rubriek VII.B, maximaal vier bouwproeven. 

3.  Bij gelijk aantal punten wordt de titel verleend aan de hond die van de gelijk geëindigde het grootste 
aantal CACT's heeft behaald; geeft ook dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die 
het grootste aantal RCACT's heeft behaald en zo vervolgens.  
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4.  Puntenschaal (niet cumulatief): 
 

CACT  10 punten 

RCACT  9 punten 

U / I (eerste geplaatst) 8 punten 

U / I (niet eerste geplaatst)  7 punten 

ZG / II (eerste geplaatst) 6 punten 

ZG / II (niet eerste geplaatst) 5 punten 

CQN  4 punten 

G / III (eerste geplaatst) 3 punten 

G / III (niet eerste geplaatst) 2 punten 

EV  1 punt      

 
 
Artikel VIII. 5  
AANTEKENINGEN 
 

AANTEKENING BETEKENIS VERWIJZING 

Bh K 
Bh V 
Bh U 
Br 
Sp 
St 
Sv 
Tb 
Tw 
Vp 
Wa 
Zw A 
Zw B 
Zw C 
Zw D 
Zw E 
Zw F 
Zw N 
SchwOR 

Bouwhond konijn  
Bouwhond vos  
Bouwhond uitsleep 
Brakkeren 
Spoorluid 
Stoeberen  
Schotvast 
Totverbellen 
Totverweisen 
Veelzijdige gebruikshond 
Waterapport 
Zweethond A 
Zweethond B 
Zweethond C 
Zweethond D 
Zweethond E 
Zweethond F  
Zweethond Natuur 
 

Artikel III.B.8 
Artikel III.A.8 
Artikel III.C.8 
Artikel V.B.8 
Artikel II.C.8 
Artikel V.A.8 
Artikel II.A.7 
Artikel IV.A.9 
Artikel IV.A.9 
Artikel VI.8 
Artikel II.B.7 
Artikel IV.A.9 
Artikel IV.B.9  
Artikel IV.C.9 
Artikel IV.D.9 
Artikel IV.E.9 
Artikel IV.F.9 
Artikel VII.A.6 
Artikel IV.S.1  
 

 


