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Deelname aan KNJV en MAP wedstrijden; 
 
  
 
Kaatsheuvel April 2012, 
 
 
Nieuws van ORWEJA:  
 
Nieuws van en over de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA) is nu via een nieuwe website te 
volgen: www.orweja.nl  
Via deze website blijft u op de hoogte van nieuws, uitslagen en reglementswijzigingen betrekking hebbend op 
jachthondenproeven en –wedstrijden. Ook de complete reglementen voor veldwerkwedstrijden en 
jachthondenproeven (respectievelijk het “groene boekje” en het “rode boekje”) zijn hier te vinden.  
 
Reglementswijzigingen en –toevoegingen  
 
Op de KNJV proeven en MAP’s zijn de reglementen van toepassing die gelden per februari 2010 (8e druk). 
Hierop zijn enkele aanpassingen gemaakt per januari 2012. Deze wijzigingen zijn vooral van belang voor 
deelnemers aan de MAP’s.:  
 
Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk na het schot van de deelnemende honden onder meer 
jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Dit is ongewijzigd, maar is aangevuld met de tekst:  
“Hierbij vormen de elementen gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken, een 
zwaarwegende factor in de beoordeling“  
 
Daarnaast was het altijd mogelijk om met één behaald KNJV B diploma in te schrijven voor een MAP. Dit is vanaf 
komend seizoen niet meer toegestaan. De minimum eis is het hebben behaald van twee KNJV B diploma’s, 
waarvan minimaal één met een puntentotaal van te minste 68.  
Voor de MAP A geldt dat er nu twee KNJV A diploma’s moeten zijn behaald, waarvan minimaal één met een 
minimum aantal punten van 85.  
 
Er is een overgangsregeling ingesteld:  
Honden die in een jachthondenproeven seizoen voorafgaand aan 2012 reeds een MAP B of MAP A diploma 
hebben behaald maar niet voldoen aan de nieuwe diploma eisen van resp. 68 en 85 punten op een KNJV proef 
kunnen worden toegelaten om deel te nemen aan een MAP B respectievelijk een MAP A.  
 
Alle wijzigingen kunt u via deze link lezen: http://www.orweja.nl/wp-content/uploads/2012/02/CJP-bulletin-2012-
01-aanpassingen-RJP-8e-druk-februari-2010.doc  
 
Het complete reglement kunt u via deze link lezen én downloaden: http://orweja.innovader.nl/wp-
content/uploads/2012/02/rjp-15-maart-2010.pdf  
 
 
Veel mensen zijn inmiddels al weer begonnen met de jachthondentrainingen of zijn zelfs de hele winter 
doorgegaan. De Gebruikshondencommissie wenst iedereen veel trainingsplezier en we hopen veel  
G.M. voorjagers op de wedstrijden te mogen begroeten! 
 
 
De Gebruikshondencommissie. 


