Veldwedstrijd Continentale Staande Honden
Dit jaar organiseert de club terug een veldwedstrijd, het betreft een
Rasspeciale(enkel Vizsla draadhaar/Vizsla korthaar)-Solo-Open klasCAC/CACIT-Zomerwedstrijd - Natuurlijk Wild-zonder apport.
Zondag 13 oktober 2019 – inschrijving via website vanaf 1 augustus 2019 –
afspraak: 9u00 jachthuis-Manpadstraat 1 8500 Kortrijk.
Max. 12 deelnemende honden
!! Voor deelname aan deze wedstrijd is er, in tegenstelling met een TAN-proef,
wel enige opleiding en training van toepassing om de proef tot een goed einde
te brengen. Weet dat dit een officieel erkende wedstrijd is en deze gejureerd zal
worden door een officieel erkende jury voor Veldwedstrijden.
Hoe zit het in elkaar?
Veldwedstrijd voor continentale staande honden, is een wedstrijd waar
honden worden beoordeeld op hun natuurlijke aanleg voor het werk in het
veld. Zij moeten laten zien dat ze het veld kunnen afjagen, eigen aan het
rastype en op zoek gaan naar wild (fazant of patrijs) en dat voorstaan. Dit alles
met ultieme gehoorzaamheid en gedetailleerd partnership tussen jager en
hond.
De hond en voorjager betreden het veld wanneer het hun beurt is, de hond
laat zien welke kwaliteiten hij heeft in het veld. De keurmeester volgt op enige
afstand om alles nauwkeurig te controleren:

Een staande hond moet energiek jagen, goed tegen de wind op, mooie
kophouding, zijn zoekpatroon en werktempo aanpassen aan het terrein, wild
en de weersomstandigheden, steeds contact houden met de voorjager, zonder
zijn initiatief te verliezen.
De hond zal op het veld het aanwezige wild, vinden en voorstaan.
De hond maakt een punt als:
•
•
•
•

Hij wild vindt, door verwaaiing gewaar te worden.
Vast voorstaat ( in arrêt).
Het wild blokkeren of vastzetten
Steady blijven bij het opgaan van het wild en op het schot.

Punten die lijden tot uitsluiting zijn:
•
•
•
•

Uit de hand geraken.
Weigeren te couleren(vastzetten van het wild)
Meer dan driemaal voorstaan zonder resultaat.
Vangen of achtervolgen van gezond wild op meer dan 50
meter(bv.Haas).

Dit zijn kwalificaties in een voorjaarswedstrijd ”voor het schot” zonder apport
en daarop wordt een kwalificatie toegewezen.
Bij wedstrijden met apport is er nog de kwalificatie “na het schot”, dit zijn
meestal alle najaarswedstrijden, hierbij moeten de honden voorzitten, een
geschoten vederwild (fazant) wordt de akker in geworpen.
Een apport is geslaagd als:
•
•
•
•
•

De hond steady voorzit.
Op commando mag hij het wild gaan apporteren.
Spontaan oppakken van het wild.
Onnodig verpakken.
In een vlot tempo het wild bij de voorjager zittend afgeven.

Bij een apport zijn volgende punten foutief:
• Gevonden wild weigeren te apporteren
• Niet vinden van dood of aangeschoten wild
• Extreem slordig apporteren.

Bij najaarswedstrijden met apport wordt enkel een kwalificatie toegekend als
zowel proeven “voor het schot” al “na het schot” perfect zijn uitgevoerd.
Wanneer tijdens de loop van de hond in het veld geen wild te bespeuren is en
de hond heeft een prima parcour afgewerkt, kan de keurmeester beslissen om
over te gaan naar een herneming.
Deze zal worden gelopen nadat alle deelnemende honden hun wedstrijd
hebben afgewerkt. De herneming wordt uitgevoerd op een stuk veld dat daar
specifiek voor voorzien is. Het is de bedoeling dat de hond terug wild gaat
opzoeken. Als hem dat lukt binnen een termijn van +/- 5 minuten kan nog
worden overgegaan naar kwalificatie.
Duur van een veldwedstrijd in open klasse bedraagt ongeveer 15 à 20
minuten.
Te behalen kwalificaties:
•
•
•
•

EL (Elimine-Uitgesloten)
B (Bon-Goed)
TB (Trés Bon-Zeer Goed)
Exc (Excellent-Uitmuntend)

Enkel bij de kwalificatie Exc kan worden overgegaan tot klassement CAC of
RCAC. Dit wordt bepaald door de kwaliteit van het Exc-punt. Bij diverse
reeksen kan ook een CACIT of RCACIT uitgereikt worden na het lopen van een
barrage. Dit als de wedstrijd wordt ingericht onder CACIT.
Belangrijk!
Belgische honden die deelnemen aan een veldwedstrijd dienen in het bezit te
zijn van een rood werkboekje. Voor buitenlanders telt uiteraard hun eigen
werkboekje. Dit werkboekje kan enkel worden aangevraagd bij de KMSH
(Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus) en kan maar verkregen worden na
het voorleggen van een attest ”sociaal gedrag”, meer info omtrent dit attest
vind je terug op onze website onder de rubriek “Veldwerk”.
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Commissievoorzitter show en veldwerk BMVC

