REGLEMENT ROOFWILDPROEF
Reglement Roofwildproef voor de CFVN, opgesteld voor en door de Cesky Fousek
Vereniging Nederland in november 2020.

Artikel 1. Definities
Vereniging: Cesky Fousek Vereniging Nederland (CFVN).
Bestuur: het bestuur van de Cesky Fousek Vereniging Nederland.
Hond: Cesky Fousek, ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB) dan wel
ingeschreven in een door de Fédération Cynologique Internationale (FCI) erkend buitenlands
afstammingsregistratiesysteem, dan wel waarvoor de aanvraag voor inschrijving in het
NHSB bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland (RvB) is ingediend en in
behandeling is genomen.
Voorjager: degene die de deelnemende hond voor de proef voorbrengt.
Jury: de tijdens de proef fungerende keurmeesters.
Commissie: door het bestuur aangestelde personen, belast met de organisatie van de
Roofwildproef.
Wedstrijdleiding: degene die namens de betreffende CFVN de algemene leiding van de
Roofwildproef heeft.
Artikel 2. Doel
Doel van de Roofwildproef is het beoordelen van de mate waarin de deelnemende hond
brengtrouw en apporteertrouw van roofwild is en onder verschillende omstandigheden een
model apport uitvoert.
Artikel 3. Gebruik roofwild
Tijdens de Roofwildproef wordt gebruik gemaakt van volwassen vossen.
Artikel 4. Jury
De jury bij de Roofwildproef bestaat uit 2 (twee) personen. Door het bestuur van de CFVN
worden hiervoor 2 keurmeesters aangewezen.
Artikel 5. Voorwaarden voor deelname
De deelnemende hond dient tenminste 9 maanden oud te zijn en volledig te zijn ingeënt,
óók tegen rabiës. Voor aanvang van de Roofwildproef dient het inentingsboekje van de
deelnemende hond te worden overlegd bij de administratie van de proef.

Deelnemen aan de genoemde proef is geheel voor eigen risico van de voorjager van de
deelnemende hond; de CFVN is op geen enkele wijze aansprakelijk.
Artikel 6. Onderdelen
De uit te voeren en te beoordelen onderdelen van de Roofwildproef.
1. PROEF A. Verloren zoeken
a. Zoekwijze
b. Zoektempo
c. Oppakken van het roofwild
d. Model apport
2. PROEF B. Sleepproef
a. Neusgebruik
b. Spoorwil
c. Spoorvastheid
3. PROEF C. Apport met hindernis
a. Hoogte hindernis: tenminste 60 tot 70 cm.
b. Breedte hindernis: hindernis over sloot/greppel van ten minste 1 meter breed met
roofwild
c. Er is géén verlies van punten indien de hond de vos tijdens de proef laat vallen
en deze zonder commando weer oppakt
Artikel 7. Aankondiging en inschrijving
De datum en de locatie alsmede de sluitingsdatum voor de inschrijving van de Roofwildproef
worden tijdig door de Commissie van de Roofwildproef aangekondigd in het clubblad van de
CFVN en op de website van de CFVN. Tevens wordt hierbij de hoogte van het inschrijfgeld
voor deelname aan de Roofwildproef bekend gemaakt. De inschrijving van de Roofwildproef
is pas definitief bij betaling van het inschrijfgeld. De eigenaar/voorjager dient bij inschrijving
voor deze proef tevens een kopie van de stamboom van de hond bij te voegen.
Artikel 8. Uitslag en rapportage
Per onderdeel van de Roofwildproef wordt de hond met punten gewaardeerd.
Proef A (verloren zoeken)
maximaal 30 punten;
Proef B (sleepproef)
maximaal 40 punten;
Proef C (apport met hindernis)
maximaal 30 punten.
Het maximaal aantal te behalen punten voor de Roofwildproef is 100 punten.
Elke deelnemende hond, die tenminste één onderdeel van de Roofwildproef heeft behaald,
ontvangt een certificaat van deelname.
Elke deelnemende hond, die de Roofwildproef in zijn geheel met goed gevolg heeft afgelegd,
ontvangt het certificaat van de CFVN.
De deelnemende hond, die het hoogst aantal punten van de Roofwildproef heeft behaald,
ontvangt tevens een prijs.
Artikel 9. Klachten
Indien er aangaande de Roofwildproef bezwaren en/of klachten zijn, kunnen deze tijdens
deze proef bij de wedstrijdleider worden ingediend. Deze neemt indien mogelijk tijdens de
Roofwildproef een beslissing, welke bindend is.

Beschrijving van de onderdelen van de Roofwildproef
Proef A. Verloren zoeken
Inrichting
Op 80 tot 100 meter wordt ten minste één uur (60 minuten) vóór aanvang van de proef in
een onoverzichtelijk bosvak een vos neergelegd.
Opdracht
De deelnemende hond wordt los voorgejaagd. De hond wordt met het commando VOORUIT
weggestuurd. Het commando APPORT mag niet worden gebruikt. Tijdsduur van de proef is
maximaal 15 minuten. De voorjager blijft tijdens de proef op of nabij de inzetplaats. Indien de
deelnemende hond uit eigen beweging zonder vos terugkomt, mag de hond tot maximaal 3
maal weer worden ingezet. Elke aanwijzing en commando leiden tot puntenaftrek/uitsluiting
van de proef. Volmaakt is de proef afgelegd indien de hond na het eerste commando zonder
extra commando’s/aanwijzingen het bosvak ingaat, zoekwil toont, het zoekgebied
systematisch afzoekt, de vos zonder aarzelen oppakt en dit model aan zijn voorjager afgeeft.

Proef B. Sleepproef
Inrichting
Het sleepspoor wordt voor elke deelnemende hond afzonderlijk in een bosvak getrokken
over een lengte van ongeveer 250 meter. In dit sleepspoor zijn twee haken aangebracht.
Aan het eind van het sleepspoor wordt een vos neergelegd.
Opdracht
De deelnemende hond wordt los voorgejaagd. De voorjager zet de deelnemende hond op
het sleepspoor in met het commando ZOEK SLEEP. De deelnemende hond dient het
sleepspoor geheel zelfstandig op te pakken en uit te werken. Indien noodzakelijk mag de
voorjager de deelnemende hond tot maximaal 10 meter begeleiden met behulp van een
sliplijn, waarna deze na 10 meter moeten worden geslipt. Volmaakt is de proef afgelegd,
indien de deelnemende hond na één commando de sleep oppakt, uitwerkt, de vos zonder
aarzelen oppakt en dit model aan zijn voorjager afgeeft.
Proef C. Apport met hindernis
Inrichting
De hindernis is aangelegd in overzichtelijk terrein op ongeveer 60 meter van de inzetplaats
bij deze proef. De hindernis is een kooi met een doorsnee van ongeveer 5 meter en een
hoogte van 60 tot 70 centimeter. Indien bij deze proef tevens gebruik wordt gemaakt van een
sloot/greppel, heeft deze een breedte van ten minste 100 centimeter.
Opdracht
De deelnemende hond wordt los voorgejaagd op een afstand van ongeveer 60 meter van de
betreffende hindernis. De hond dient op de aangewezen inzetplaats te blijven, terwijl de
voorjager een vos naar de hindernis brengt en deze achter de hindernis neerlegt. Nadat de
voorjager bij de deelnemende hond is teruggekomen, geeft de voorjager na aanwijzing van
de betreffende keurmeester het commando APPORT. Volmaakt is de proef waarbij de
deelnemende hond, terwijl de voorjager de vos wegbrengt, rustig zonder onrust en piepen op
de inzetplaats blijft zitten, na het commando de hindernis neemt en de vos oppakt, daarmee
wederom de hindernis neemt en de vos model aan de voorjager afgeeft.
NOOT: Er is geen puntenverlies indien de deelnemende hond op de terugweg naar de
voorjager de vos laat vallen en deze zonder commando oppakt en vervolgens een model
apport uitvoert.

