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Het Reglement Jachthondenproeven is toegankelijker! 

1. De bladzijden zijn doorgenummerd. 

2. De inhoudsopgave is meer gedetailleerd en voorzien van een bladzijdenverwijzing. 

3. De artikelen in de hoofdstukken I tot en met X hebben allen een “onderwerpaanduiding” gekregen. 

4. Er is een index toegevoegd. 

 
Wijzigingen t.o.v. de 7

e
 druk. 

 

 De CJP- bulletins, die na de 7e druk zijn verschenen, zijn in het RJP verwerkt. Het gaat om de nummers: 

2006-01 (lidmaatschap van een bij de R.v.B. aangesloten vereniging en/of van de KNJV; zie blz. 15),  

2007-01 (moeilijkheidsgraad opdrachten en apporten bij MAP; zie blz. 51)  

2008-01 (verbod gebruik muskusrat; zie blz. 51, 56, 63)  
2008-02 (procedure toekenning Nimroddiploma’s; zie blz. 58) 

2009-01 (Provinciale Jachthondenproef, zie blz. 60 t/m 64) 
 

 Blz. 9 
De definitie van ”Kynologisch Reglement” is toegevoegd. 

 

 Blz. 13 

Ook de vergunning voor de Provinciale Jachthondenproef moet voor 1 april worden aangevraagd. 

De aanvraag voor het verkrijgen van de nodige vergunning dient het secretariaat van de C.J.P. te hebben 
bereikt vóór 1 april van het kalenderjaar, waarin het desbetreffende seizoen begint. Het seizoen voor de PJP 

loopt van 1 november tot en met 31 maart. Dus moet een PJP te houden in  maart 2012 voor 1 april 2011 

worden aangevraagd. 
 

 Blz. 17 
Digitale inschrijving is toegestaan onder voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van het inschrijfformulier, 

dat gedownload kan worden via de website van de KNJV onder ORWEJA. Een scan van het ingevulde en 

ondertekende formulier kan per email worden verzonden.  
 

 Blz. 21 

Uiterlijk een week na de jachthondenproef moeten alle door de C.J.P. gevraagde administratieve 

handelingen zijn uitgevoerd. 
 

 Blz. 24 
Keurmeesters moeten afzonderlijk hun oordeel over een aspirant-keurmeester in een rapport vastleggen. 

 

 Blz. 51, 54 

De proeven B1, B2, B4 en B5 worden door de A-honden afgelegd. Organisaties moeten zich aan deze 

nummering houden. Dit i.v.m. de digitale verwerking. 
 

 Blz. 56 

De selectie procedure voor de Nimrod is niet meer in het RJP opgenomen in de vorm van een aanhangsel. 

Ieder jaar wordt de selectieprocedure in het najaar in een bulletin vastgelegd. 
 

 Blz. 61 

Toelatingseisen Provinciale Jachthondenproef. De eigenaar moet op de dag van de PJP tenminste 6 

maanden lid zijn van het gewest van de KNJV, dat gelegen is in de provincie(s), welke de desbetreffende 

jachthondenproef organiseert(organiseren). 
 

 Blz 62, 64 

De proeven B1 en B3 worden door de A-honden afgelegd. Organisaties moeten zich aan deze nummering 

houden. Dit i.v.m. de digitale verwerking. 

 

 Blz. 64 

Ook bij PJP moeten de deelnemers zonder diploma’s geïnformeerd worden over hun puntenwaardering. 
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