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Algemeen: 

 
De cursus “zelfopleiding jachthonden” heeft als doel, jachthonden op te leiden voor het gebruik bij de jacht en/of het kunnen 
volbrengen van georganiseerde jachthondenproeven. De oefeningen zijn gericht op het werk “na het schot” op niveau “Orweja” C en 
B en A. Orweja staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden. Het is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging  en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. 
 
Deelname is mogelijk voor alle, bij de Orweja proeven toegelaten jachthonden, (deze staan vermeld in het z.g. Rode Boekje) mits 
deze ook voldoen aan de door de Instructie gestelde eisen. De minimale leeftijd voor deelname is 6 maanden (bij aanvang van de 
cursus).  
 
De honden dienen volledig geënt en ontwormt te zijn, een geldige Titer bepaling niet ouder dan 1 jaar wordt ook geaccepteerd. 
 
Zowel van eigenaar/voorjager als de honden wordt verwacht dat zij zich in de groep respectvol en sociaal gedragen. 
Agressiviteit wordt niet getolereerd. Indien de cursist zijn/haar hond mishandelt (slaat of schopt), zal de cursist een waarschuwing 
krijgen. Bij herhaling zal verdere deelname aan de cursus worden ontzegd. 
 
Het dragen en/of gebruiken van de elektronische halsband niet toegestaan. 
 
Indien u van plan bent deel te nemen aan jachthondenproeven dient u zichzelf op de hoogte te stellen van het Algemeen 
Reglement Jachthondenproeven. Deze is te downloaden op onze website www.jachthondengouda.nl onder “Orweja reglement”. 
 

Cursus: 
 
Inschrijven geschiedt door het invullen en verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier. 
De cursusleiding bepaalt, aan de hand van het ingevulde inschrijfformulier en een (eventuele) selectie avond/dag of en in welke 
groep u kunt starten. Tijdens de eerste 2 cursus avonden wordt gekeken of u in de juiste groep geplaats bent. 
 
Na bevestiging van deelname aan de cursus ontvangt u een factuur, deze dient binnen 10 dagen na verzenddatum over te zijn 
gemaakt op ons rekening nummer. De noodzakelijke Betalingsgegevens staan op de factuur vermeld. 
Uw deelname is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. 
 
U kunt maximaal 2 seizoenen op hetzelfde niveau trainen. 
 
De cursusleider heeft het recht, onder opgaaf van redenen, in het verloop van het seizoen cursisten voor verdere deelneming uit te 
sluiten. 
 
De cursus start in april en eindigt in augustus.  
 
Het is noodzakelijk diverse training attributen aan te schaffen voor de training.  
Dat zijn o.a. drie canvas dummy’s van ongeveer 500 gram, evenals een jachtlijn en een één of tweetonige fluit. 
 
Er wordt zowel met dummy’s als met (koud) wild getraind. Er zal regelmatig wild beschikbaar gesteld worden. Het wild dient met 
zorg en respect behandeld te worden.  
Niet alleen op de training, maar ook tijdens de zelftraining wordt het wild altijd mee naar huis genomen en in de eigen vuilnisbak 
afgevoerd.  
 
Bij voortijdig beëindigen van de cursus, worden de resterende lessen gerestitueerd verminderd met €10,00 administratie kosten. 

 
Lessen: 

 
Een lesgroep bestaat uit maximaal 7 cursisten voor de C en de B groepen. Voor de A groep geldt een maximum van 6. 
 
Stel uw eigen instructeur zelf telefonisch op de hoogte indien u verhinderd bent. 
Indien een cursist zonder opgaaf van redenen, 2 x niet op de training verschijnt, wordt hij/zij uitgeschreven, zonder teruggave van 
cursusgeld. 
 

http://www.jachthondengouda.nl/
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Instructies gegeven door de instructeurs worden geacht door de cursisten te worden opgevolgd.  
 
Er wordt van iedereen verwacht ruim op tijd aanwezig te zijn op de trainingslocatie. 
 
Er wordt van de cursisten verwacht dat er ook thuis regelmatig geoefend wordt op dat gene wat er in de trainingen wordt aangeleerd. 
Alleen op de cursusavond oefenen is absoluut niet voldoende.  
 
Geef uw hond minimaal 3 uur voor de training geen voedsel om mogelijke lichamelijke problemen als bijvoorbeeld een maagtorsie te 
voorkomen. Laat uw hond voor de training goed uit. 
 
Loopse teven worden tot de trainingen toegelaten, de voorjager is zelf verantwoordelijk en dient rekening te houden met de 
aanwezige reuen. De cursist dient vooraf bij de eigen trainer te melden dat de teef loops is.  
 

Terreinen: 
 
Tijdens de training dienen de honden aangelijnd te blijven (behoudens tijdens het werken) dus ook op de  
parkeerplaatsen voor en na de training.  
 
Wij houden graag de terreinen waar wij les geven schoon en verwachten dat alle cursisten zelf hun eigen afval en (waar vereist 
uitwerpselen) van de hond opruimen. 
 
Aangezien wij gebruik maken van openbare terreinen vragen wij u beleefd te zijn naar recreanten en andere gebruikers van het 
terrein. 
 
Indien we met koud wild trainen houden we rekening met recreanten en wordt het wild direct na de oefening verzameld op 
aanwijzing van de leiding ( bijv. in  een plastic zak ) 
 
De “koffie/thee met koek” wordt in overleg verzorgd door cursisten en wordt gerouleerd aan de hand van een schema. 
 

Verantwoordelijkheid:  
 
De cursist en/of eigenaar van de hond dienen WA verzekert te zijn.  
Trainingsgroep Jachthonden Gouda is niet aansprakelijk voor schade aan derde.  
Trainingsgroep Jachthonden Gouda, instructeurs en helpers als mede de Stichting Jachthonden Zuid-Holland en Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel van of aan de cursisten, hun honden of materiaal. 
 

Dispuut: 
 

Wij gaan ervan uit dat, in bijna alle gevallen inzake een meningsverschil tussen de cursisten en de cursusleiding of instructeurs een 
oplossing zal worden gevonden. Indien er een meningsverschil ontstaat waar geen gezamenlijke oplossing voor gevonden kan 
worden zal door tussenkomst van de provincie commissaris een oplossing worden gezocht. 
In die gevallen waar nodig heeft de provincie commissaris het uiteindelijke beslissingsrecht over het oordeel. 
In uiterst bijzondere gevallen waarbij een dispuut niet tot een oplossing leidt om de lessen te vervolgen, heeft de cursusleiding het 
recht om onder vermelding van beweegredenen, gedurende het verloop van het seizoen, een cursist voor verdere deelname aan de 
lessen uit te sluiten. In dat geval wordt evenredig naar les tegoeden, maar niet meer dan 50% van het resterende cursusgeld 
gerestitueerd. 
 

 
 
 


