
 

 
 

 
Onderwerp : Jachtaanlegtest 21 november 2021 
Locatie : De Waltakke / Bolksbeekweg 7 / 7241 PH Lochem 

 
Doelstelling en belang van de jachtaanlegtest (JAT) 
De JAT heeft als doel inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van de jachteigenschappen 
van de jonge Korthals Griffon. 
Hoe meer jonge Korthals Griffons deelnemen, hoe meer zicht de Nederlandse Korthals 
Griffonclub krijgt en houdt op de jachtaanleg van het ras.  Door zorgvuldig fokbeleid 
behouden wij de waardevolle jachteigenschappen van onze veelzijdige jachthond.  
De JAT is daarmee een heel belangrijk meetinstrument voor het ras, de fokkers en de 
vereniging. Na de JAT ontvangt u een evaluatie van de test en indien van toepassing, 
onderbouwde trainingsadviezen.   
 
Uitleg jachtaanlegtest 
Om de jachteigenschappen van uw hond te testen, worden er een aantal proeven 
afgenomen. In de bijlage treft u het reglement van de JAT 2021 aan. In dit reglement staat 
ook een complete beschrijving van de proeven. Omdat het om een aanlegtest gaat, hoeft u 
hiervoor niet specifiek te trainen. Het gaat immers om de natuurlijke aanleg van uw hond op 
jachtgebied.   
Aan het begin van de dag, voordat de JAT begint, wordt door de testleider en de 
keurmeesters uitgelegd wat u en uw hond die dag kunnen verwachten 
De keurmeesters zullen hun bevindingen per test persoonlijk aan u toelichten en u 
desgewenst adviseren. Een verslag van de bevindingen die met u besproken zijn,  zal u later 
via mail worden toegezonden. Aan het eind van de dag ontvangt u een certificaat als bewijs 
van deelname. De keurmeesters zullen hun algemene bevindingen per proef aan het eind 
van de dag toelichten. 
 
Combinatie JAT en Clubmatch 
Op de dag van de jachtaanlegtest vindt op dezelfde locatie ook de 
kampioenschapsclubmatch van de  Nederlandse Korthals Griffonclub plaats. Voor een 
exterieurkeuring kunt u uw Griffon inschrijven voor de kampioenschapsclubmatch. 
 
Op de locatie ‘De Waltakke’, waar zowel de jachtaanlegtest als de 
kampioenschapsclubmatch plaatsvinden, kunt u op eigen kosten terecht voor een hapje en 
drankje. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk uw eigen lunch of versnapering mee te nemen. 
 
Wij zetten ons in om er samen met u een gezellige dag van te maken en hopen vele bekende 
maar ook weer nieuwe Griffonniers te ontmoeten. 
 
 
 
 



 
REGLEMENT JACHTAANLEGTEST (JAT) 2021 

 
 
Artikel 1 DEFINITIES  
 
Vereniging:  De Nederlandse Korthals-Griffonclub.  
Bestuur:  Het bestuur van de Nederlandse Korthals-Griffonclub. 
Korthals Griffon c.q.  Een Korthals Griffon ingeschreven in het “Nederlands Honden 

Stamboek” (NHSB), 
Hond: dan wel ingeschreven in een door de Fédération Cynologique 

Internationale (FCI)-erkend buitenlands 
afstammingsregistratiesysteem. 

Voorjager:  De persoon die de hond, indien van toepassing namens de eigenaar, 
tijdens de jacht-aanlegtest voorbrengt. 

Commissie:  De door het Bestuur aangestelde personen belast met de organisatie 
van de Jacht-Aanlegtest. 

Testleider:  Degene die namens de NKGC tijdens de JAT de complete leiding heeft.  

Artikel 2 BEGRIPPEN 
 
Apporteerwil: Bereidheid een opgegooid stuk dood wild (duif) te benaderen, op te 

pakken en (afhankelijk van de leeftijd) naar de voorjager te brengen.  
Inzet: Het tonen van plezier, gretigheid en ijver in het werk. 
Kophouding: Stand van de kop tijdens het jagen ten opzichte van de schouder. 
Najaaggedrag: Neiging wegvluchtend wild te volgen en te achterhalen. 
Neusgebruik:  Gebruik van de wind (verwaaiing) bij het opsporen van wild. 
Schotvastheid:  Het horen van een schot zonder schrikreactie te vertonen. 
Spoorvastheid: Het geconcentreerd uitwerken van een (sleep)spoor. 
Spoorwil:  Het vinden en volgen van een wildspoor. 
Voegzaamheid: “Will to please”,  bereidheid in dienst van de voorjager samen te     
                                        werken. 
Voorstaan: Aan de voorjager tonen dat contact is gemaakt met het gevonden wild 

door onbeweeglijk stil te (blijven) staan. 
Waterwil:  Bereidheid te water te gaan en te zwemmen. 
Wildinteresse:  Drang om levend wild te bemachtigen. 
Zoekgrootte:  Breedte van de slagen die de hond maakt tijdens het zoeken naar wild. 
Zoektempo: Snelheid, gemeten aan gangwerk (draf/galop/ lopen-stilstaan) tijdens 

het zoeken naar wild. 
Zoekwijze:  Manier waarop de hond jaagt tijdens het veldwerk. 
 

Artikel 3 DOEL  
 
De JAT heeft  als doel inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van de jonge Korthals Griffon. 
 
 
 
 
 
 



Artikel 4 DEELNAME  
 
Normaliter worden Korthals Griffons die op de dag van de proef ten minste 6 maanden en 
ten hoogste 18 maanden oud zijn toegelaten. 
De commissie kan in bijzondere gevallen Korthals Griffons ouder dan 18 maanden toelaten. 
Voor de JAT 2021 heeft de commissie die uitzondering dan ook gemaakt. 
Aangezien er sinds 25-5-2019 geen JAT is geweest vanwege Covid-19 en er daarmee vanaf 
die datum geen gelegenheid is geweest uw Griffon te laten testen op jachtaanleg.  
Dit betekent dat als uw Griffon is geboren tussen 26-11-2018 en 21-05-2021 u deze kunt 
inschrijven voor deelneming aan de JAT 2021.  
Als uw hond al heeft deelgenomen aan Veldwerkwedstrijden, Standaard Jachthonden 
Proeven of soortgelijke buitenlandse proeven denken wij dat de JAT voor u en uw hond geen 
meerwaarde zal hebben. Het gaat hier om het testen van de natuurlijke aanleg voor de 
jacht, waarbij u zich mag afvragen hoe natuurlijk het jachtgedrag is als er jaren van 
jachttraining aan vooraf zijn gegaan. Het is geheel aan u om te besluiten om met uw oudere 
hond deel te nemen, u en uw Griffon zijn in ieder geval van harte welkom.  
Gecastreerde en gesteriliseerde honden worden toegelaten.  
Loopse teven kunnen, als de samenstelling van de test dat toelaat (zulks ter beoordeling van 
de commissie) worden toegelaten.  Zij kunnen dan onder voorwaarden, bijvoorbeeld als 
laatste in volgorde, worden ingedeeld. De voorjager is verplicht de commissie voor de 
aanvang van de JAT van de loopsheid in kennis te stellen, dit dient te gebeuren op het 
moment dat de teef loops is geworden. 
Deelnemende honden dienen de gehele dag aangelijnd te zijn, met uitzondering van die 
momenten dat zij tijdens de testen aan het werk zijn. 
Wij zijn hier te gast op de schitterende locatie “De Waltakke”, houd het schoon, ruim 
eventuele ontlasting van uw hond direct op. 
 
Artikel 5 OPBOUW VAN DE JAT 
 
De JAT bestaat uit vier werkgeschiktheidstesten. 
De honden worden beoordeeld op de volgende eigenschappen: 
 
1: Veldwerk 

  a. zoekwijze 
  b. werktempo 
  c. zoekgrootte 

     d. kophouding 
     e. neusgebruik 
     f. voorstaan 

  g. interesse in levend wild 
     h. voegzaamheid 
     i. inzet 

   
2: Schottest – schotvastheid & Springkonijn-najaagdrift 
3: Watertest – waterwil & Apporteertest- apporteerwil 
4: Spoortest   

  a. neusgebruik 
  b. spoorwil 
  c. spoorvastheid 

 
 
 



Artikel 6 BEOORDELING 
 
De beoordeling van de JAT vindt plaats door ten minste 3 erkende keurmeesters.  
Verslaglegging van deze beoordeling vindt plaats via een beoordelingsformulier. 
Benoeming van de keurmeesters vindt plaats door de commissie.  
De Korthals Griffon wordt afzonderlijk op alle onderdelen beoordeeld. 
 
Artikel 7  WERKGESCHIKTHEID 
 
De werkgeschiktheid wordt via de vier voornoemde tests getoetst. 
Tijdens deze tests worden de volgende onderdelen beoordeeld: Apporteerwil, Neusgebruik, 
Zoekwijze, Voorstaan, Voegzaamheid, Inzet, Gehoorzaamheid, Waterwil, Najaaggedrag en 
Schotvastheid. 
 
Artikel 8 VELDWERKTEST 
 
Tijdens deze test worden Kophouding, Neusgebruik, Zoekwijze, Zoekgrootte, Zoektempo, 
Voorstaan, Wildinteresse, Voegzaamheid en Inzet getest. 
Toelichting:  
De goede kwaliteit van de neus van een Korthals Griffon blijkt uit het met een hoge 
kophouding en bij een eerste mogelijkheid waarnemen van verwaaiing van wild. 
Beïnvloeding van weer-, terreinen veldomstandigheden kan de Korthals Griffon met een 
goede neus aanleiding geven dit op korte of lange afstand te tonen.  
Na direct contact met de geur van wild zal hij dit vastzetten/houden en er in een 
rechtstreekse lijn op aantrekken en tot voorstaan komen. 
De zoekwijze moet vlot, planmatig, overtuigend en volhardend zijn, in geen geval woest, 
ongeconcentreerd, wisselvallig of op het oog.  
Het zoekpatroon moet zijn ingegeven door neusgebruik en wil tot vinden.  
De zoekwijze zal overigens hoger worden gewaardeerd, naarmate de Korthals Griffon zich 
aanpast aan terrein en wind.  
Systematisch afzoeken van het veld, keren met de neus naar de wind en bewust aandacht 
schenken aan dekking, zijn voor de beoordeling van de zoekwijze van een zelfde belang als 
een aan het terrein aangepast tempo en zoekgrootte en een vloeiende, ruime, op volharding 
ingestelde galop. 
De Korthals Griffon moet het met de neus gevonden wild voorstaan.  
Ideaal is het voorstaan waarbij de Griffon Korthals op rastypische wijze direct contact toont 
met het gevonden wild. (NB Herhaald voorstaan zonder wild te tonen is bij ervaren 
veldwerkhonden een teken van onzekerheid en wordt dan als een fout aangemerkt.)  
Negeren van gesignaleerd levend wild moet als een fout worden aangemerkt. 
* aantekening: Het voorstaan van ieder soort wild wordt in de JAT op gelijke voet 
beoordeeld en gewaardeerd. 
 Voegzaamheid, Inzet en Gehoorzaamheid (gehoorzaamheid is zeer wenselijk maar geen 
aanleg en wordt derhalve niet bij jonge honden getest) zonder wildcontact blijkt daaruit, dat 
de Korthals Griffon zich bij zijn werk laat sturen en dat de Korthals Griffon het waargenomen 
en begrepen bevel van de voorjager onmiddellijk en gewillig opvolgt. Ook blijkt dit uit de rust 
die de Korthals Griffon bij zijn werk toont ten opzicht van andere Korthals Griffons en 
daarmee tegelijkertijd bewijst dat hij zijn voorjager bij de jacht niet stoort.  
De keurmeester neemt bij het waarderen van hetgeen de Korthals Griffon op deze 
onderdelen toont de leeftijd en de ervaring van de Griffon Korthals in aanmerking. 
Inrichting van de test: Op een overzichtelijk veld, van 100-150 meter breed en zo mogelijk 
minstens 200 meter lang, met de windrichting bij voorkeur recht op de lengte van het veld, 
worden – niet zichtbaar - minimaal drie stuks gekooid veerwild geplaatst.  



De kooitjes worden zover uit elkaar geplaatst dat de hond met goede wind een aantal slagen 
moet kunnen maken om de volgende te vinden.  
De eerste kooi wordt, ter kennismaking voor de hond, dicht bij de inzetplaats gezet.  
 
Opdracht; 
De los voorgejaagde Korthals Griffon wordt opgedragen, onder begeleiding van de 
voorjager, vanaf de onderwindsezijde het veld af te zoeken naar het daar aanwezige wild.  
 
Beoordeling  
a. Zoekwijze  
Goed De hond jaagt met de duidelijke intentie wild te vinden, daarbij goed 

gebruikmakend van de wind.  
Voldoende De hond maakt ten minste enkele slagen op de wind. 
Matig   De hond jaagt niet.  
 
b. Werktempo  
Goed  De hond loopt in een rustige tot vlotte galop.  
Voldoende De hond loopt in een trage galop. 
Matig De hond is traag, schakelt veelvuldig naar draf en/of stopt vaak. Dan wel, de 

hond loopt te snel waarbij het tempo niet in overeenstemming is met de 
neus.  

 
c. Zoekgrootte 
Goed  De hond jaagt met ruime slagen het veld af (totale breedte 100-150m).  
Voldoende De hond jaagt met minder ruime slagen het veld af (totale breedte 50-100m). 
Matig  De hond jaagt te dichtbij (totale breedte minder dan ongeveer 50).  
 
d. Kophouding 
Goed  Tijdens het jagen draagt de hond de kop op schouderhoogte of daarboven.  
Voldoende Tijdens het jagen draagt de hond de kop onder schouderhoogte.  
Matig     De hond jaagt grondgericht.  
 
e. Neusgebruik  
Tijdens de veldwerktest wordt gekeken op welke afstand de hond reageert op de verwaaiing 
van het wild.  
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de weers- en terreinomstandigheden en 
het feit dat de hond gedurende de loop zich mogelijk ontwikkelt in het waarnemen van 
verwaaiing van levend wild. 
Goed  De hond reageert op de verwaaiing van ten minste 1 stuks gekooid wild van 

‘zeer ver’ of ‘redelijk ver’. 
Voldoende De hond reageert op de verwaaiing van ten minste 1 stuks gekooid wild van 

dichtbij. 
Matig  De hond reageert niet op de verwaaiing van het wild.  
 
f. Voorstaan 
Goed  De hond komt ten minste 1 maal (even) tot voorstaan. Daarna op de kooi 

inspringen wordt niet aangerekend. 
Voldoende De hond verstrakt bij ten minste 1 van de gekooide vogels. Daarna op de kooi 

inspringen wordt niet aangerekend. 
Matig De hond komt niet tot voorstaan of verstrakken bij ten minste 1 stuks gekooid 

wild.  



 
g. Wildinteresse  
Goed  De hond is duidelijk zeer geïnteresseerd in het wild en reageert fel.  
Voldoende De hond is duidelijk geïnteresseerd in het wild.  
Matig    De hond is niet geïnteresseerd in het wild.  
 
h. Voegzaamheid:  “Will to please”, bereidheid in dienst van de voorjager samen te werken. 
Goed  De hond toont duidelijk contact met de voorjager door bij deze terug te keren 

als hij geroepen wordt en aanwijzingen op te volgen. 
Voldoende De hond toont voldoende contact met de voorjager door bij deze terug te 

keren na herhaaldelijk geroepen te zijn en aanwijzingen af en toe op te 
volgen. 

Matig De hond toont geen contact met de voorjager. 
 
i. Inzet 
Goed  De hond is alert en werkt met duidelijk plezier en enthousiasme.  
Voldoende De hond is alert en werkt met voldoende enthousiasme.  
Matig  De hond toont geen alertheid, plezier en enthousiasme. 
 
Artikel 9 WATERTEST & APPORTEERWIL 
 
Tijdens deze test worden waterwil en apporteerwil getest. 
 
Toelichting:  
De combinatie watertest en apporteerwil is een toevallige en niet tijdens iedere JAT de 
meest voor de hand liggende.  
De bereidheid van een Korthals Griffon te water te gaan zou in de genen moeten zitten. 
Desalniettemin is iedere nieuwe situatie, ook voor een Korthals Griffon, vreemd en kan dus 
aarzelend gedrag opleveren.  
Afhankelijk van de ervaring van de hond moet tijdens de test de hond de gelegenheid krijgen 
“het terrein te verkennen”.  
Net zoals waterwil, moet het willen oppakken van doodwild bij de Korthals Griffon zijn 
aangeboren.   
Ook hier geldt dat ervaring tot een vlotter testresultaat zal leiden.  
De wil tot apporteren (iets bij de baas brengen) is zelden aangeboren, maar moet makkelijk 
zijn aangeleerd.  
Van vrijwel iedere deelnemende Korthals Griffon mag daarom worden verwacht dat hij 
spontaan of met enkele commando’s het wild met enthousiasme benadert, oppakt en naar 
de voorjager brengt. 
 
Inrichting van de test:  
De voorjager geeft de aangelijnde hond aan de kant van een watergang, bij voorkeur zonder 
stroming en ten minste 6 meter breed, met aflopende kanten en voldoende diepte zodat de 
hond na te water gaan moet zwemmen,  aan een helper.  
De voorjager begeeft zich naar de overzijde van de watergang.  
Op aanwijzing van de keurmeester wordt de riem en de halsband afgedaan en roept de 
voorjager de hond naar zich toe.  
De terreinsituatie is zodanig gekozen/ingericht dat de hond niet over land de voorjager kan 
bereiken.  
Vervolgens wordt door een helper/werper een dode duif op een afstand van ten minste 15 
meter van de voorjager en 5 meter van hem zelf gegooid.  
De valplek is aan de zijde van het water waar voorjager en hond zich bevinden.   



Tijdens het werpen van de duif wordt er geen schot gelost.  
De werper blijft gedurende de hele test op zijn plaats staan.  
De voorjager mag de Korthals Griffon in opdracht van de keurmeester erop uitsturen om de 
duif te apporteren. 
 
Beoordeling 
a. Waterwil 
Goed: De hond gaat makkelijk te water. 
Voldoende: De hond gaat aarzelend en met veel aandrang te water. 
Matig:  De hond gaat niet te water. 

b. Apporteerwil,  interesse in dood wild 
Goed: De hond gaat enthousiast naar de duif, pakt deze zonder aarzelen op en 

brengt de duif onder handbereik van de voorjager, ongeacht of hij tijdens het 
werpen is aangelijnd of inspringt. (afhankelijk van de leeftijd  en ervaring van 
de hond is het onder handbereik brengen geen voorwaarde.) 

Voldoende: De hond gaat met aarzeling en veel aandrang naar de duif, pakt deze 
uiteindelijk op en brengt de duif onder handbereik van de voorjager, ongeacht 
of hij tijdens het werpen is aangelijnd of inspringt. (afhankelijk van de leeftijd  
en ervaring van de hond is het onder handbereik brengen geen voorwaarde.) 

Matig:  De hond pakt het wild niet op. 

c. Werkwil 
Goed: Werkt met duidelijk plezier. 
Voldoende: Werkt met voldoende plezier. 
Matig:  Werkt met weinig plezier. 

Artikel 10 SPOORTEST 
 
Tijdens deze test worden spoorwil, spoorvastheid en neusgebruik getest. 
 
Toelichting:  
De Korthals Griffon is van nature een allround jachthond, die zowel voor het schot 
(veldwerktest) als na het schot zijn werk kan doen.  
Behalve apporteren (watertest) moet de hond ook aangeschoten wild op zijn neus kunnen 
opsporen.  
Daartoe zal hij, als de wind dat toelaat, van nature, niet op het spoor lopen, maar onder de 
wind daarvan.  
Bij een spoor “van de wind af” echter zal zelfs een Korthals Griffon de neus naar de grond 
moeten brengen.   
 
Inrichting van de test:  
Op een overzichtelijk terrein wordt een sleep getrokken met een stuk dood wild (konijn), 
vanuit een duidelijk gemarkeerd beginpunt, over een traject van minimaal 60 meter, met de 
wind aanvankelijk van opzij, met een ronde bocht die ervoor zorgt dat aan het einde van de 
sleep de wind volledig in de rug is.  
Voor elke deelnemende hond wordt de sleep opnieuw getrokken.  
De spoorlegger verdwijnt uit zicht. 
Beoordeling  
a. Spoorwil 
Goed:  De hond neemt het spoor uit zichzelf vlot op. 
Voldoende: De hond neemt het spoor uit zichzelf aarzelend op of moet door de voorjager 

nadrukkelijk gewezen worden op het beginpunt van de sleep. 



Matig: De hond is niet geïnteresseerd in het spoor. 
 
b. Spoorvastheid 
Goed: De hond werkt geconcentreerd het hele spoor uit. 
Voldoende: De hond volgt ten minste een deel van het spoor. 
Matig: De hond volgt het spoor niet of komt door uitsluitend verloren te zoeken bij 

het wild. 
 
c. Neusgebruik 
Goed: De hond volgt het spoor benedenwinds en vindt bij afdwalen vlot en 

zelfstandig het spoor terug. 
Voldoende: De hond vindt bij afdwalen binnen redelijke tijd dan wel op aanwijzing van de 

voorjager het spoor terug. 
Matig: De hond negeert het spoor. 
 
d. Apporteerwil, interesse in dood konijn 
Goed: De hond komt enthousiast bij het konijn en pakt deze zonder aarzelen op en 

brengt het konijn onder handbereik van de voorjager. (afhankelijk van de 
leeftijd  en ervaring van de hond is het onder handbereik brengen geen 
voorwaarde) 

Voldoende: De hond pakt met aarzeling en veel aandrang het konijn uiteindelijk op en 
brengt deze onder handbereik van de voorjager. (afhankelijk van de leeftijd  
en ervaring van de hond is het onder handbereik brengen geen voorwaarde) 

Matig:  De hond pakt het konijn niet op. 

e. Werkwil 
Goed: Werkt met duidelijk plezier. 
Voldoende: Werkt met voldoende plezier. 
Matig:  Werkt met weinig plezier. 

 
Artikel 11 SCHOTTEST & SPRINGKONIJN 
 
Tijdens deze test wordt de schotvastheid en het najaaggedrag getest. 
Toelichting:  
De Korthals Griffon behoort geen angst te hebben voor het schot.  
Aangeboren schotgevoeligheid of schotschuwheid is niet of nauwelijks af te leren. 
Aangeboren schotschuwheid is een fok uitsluitend gebrek.  
Het resultaat van de test kan een aanwijzing zijn dat schotschuwheid wellicht aanwezig is, 
maar kan daarvoor veelal geen zekerheid geven. 
Lichte schotgevoeligheid die geen invloed uitoefent op de beoordeling van de Korthals 
Griffon is, als de Korthals Griffon op het schot weliswaar licht schrikachtig reageert, maar 
overigens zijn werkritme onveranderd blijft vervolgen.  
Schotgevoeligheid die een fok uitsluitend gebrek oplevert is aanwezig, als de Korthals Griffon 
op het schot zó schrikachtig reageert, dat hij zijn werkritme onderbreekt, naar zijn voorjager 
toegaat en pas weer na zekere tijd zijn natuurlijk ritme terugvindt.  
Schotschuw is de Korthals Griffon die op het schot met duidelijke tekenen van angst of zelfs 
paniek reageert, bij zijn voorjager of bij anderen bescherming zoekt of zich aan verdere 
deelneming van de beoordeling onttrekt. 
 
 
 
 



Inrichting van de test:  
Ter vaststelling van eventuele schotschuwheid of schotgevoeligheid wordt de hond 
onaangelijnd op een pad met aan weerszijden bosschages geplaatst. Waarna er op ongeveer 
15-20 meter afstand een “springkonijn” over de weg wordt gepresenteerd. 
De hond krijgt van de voorjager de gelegenheid te reageren en het konijn na te jagen.   
Ter hoogte van het springkonijn is een dummy in de berm gelegd.  
Zodra de hond enkele meters richting het springkonijn heeft afgelegd, wordt op een afstand 
van ongeveer 35 meter een schot afgevuurd met een 6 mm alarmpistool.  
De dummy kan maar hoeft niet te worden geapporteerd. 
 
Beoordeling  
a. Najaaggedrag 
Goed:  De hond reageert direct op het springkonijn en springt, eventueel na    
                          toestemming, er op af. 
Voldoende: De hond niet enthousiast, maar gaat na enig aandringen op het verdwenen 

konijn af. 
Matig:  De hond reageert niet op het konijn en moet echt worden weggestuurd. 
 
b. Schotvastheid 
Goed:  De hond reageert niet op het schot en gaat (met ten hoogste 1 aanmoediging) 

door met zijn werk, dan wel hij reageert op het schot door zonder enige vorm 
van angst te onderzoeken wat het schot betekende. 

Voldoende: De hond reageert met een schrikreactie op het schot, aarzelt om het werk te 
continueren, en is daar slechts met herhaalde aanmoediging toe te bewegen. 

Matig:  De hond onderbreekt zijn werk, en hervat het ook na aanmoediging niet, 
loopt weg, of zoekt steun bij de voorjager. 

 
c. Werkwil 
Goed: Werkt met duidelijk plezier. 
Voldoende: Werkt met voldoende plezier. 
Matig:  Werkt met weinig plezier. 

 
d. Interesse in de dummy, de dummy kan maar hoeft niet te worden geapporteerd. 
Goed: Pakt de dummy op. 
Voldoende: Pakt de dummy na meerdere pogingen op. 
Matig:  Ongeïnteresseerd in de dummy.  
 
 
Artikel 13  EINDRESULTAAT 
 
Bij de JAT worden de prestaties van de Korthals Griffon in zijn totaliteit beoordeeld.  
De keurmeesters geven voor ieder onderdeel een goed, voldoende of matig.  
Nadat uw hond alle onderdelen heeft afgelegd heeft u een inzicht van de werkprestaties van 
uw hond op deze dag.  
Wees u ervan bewust dat dit een moment opname is en de uitvoering afhankelijk is van heel 
veel factoren. 
Wij hopen u voldoende terugkoppeling te hebben gegeven waarmee u en uw trouwe 
viervoeter op een fijne wijze verder kunnen. 
 
 
 



Artikel 14 COMMISSIE 
 

a. De commissie voert dit reglement uit. Tot die uitvoering behoort de bevoegdheid tot 
het vaststellen van nadere regels, welke niet in strijd mogen zijn met dit reglement. 

b. De commissie wijst de keurmeesters en de proefleiding aan. 
c. Over zaken waarin noch dit reglement, noch de nadere regels van de commissie 

voorzien, beslist het bestuur. 
 
Artikel 15 KLACHTEN EN GESCHILLEN 
 
Bezwaren tegen de gang van zaken op een JAT kunnen tijdens de JAT bij de Testleider 
worden ingediend.  
Zo mogelijk neemt de Testleider een beslissing tijdens de JAT.  
Deze beslissing is tijdens de JAT bindend.  
Tegen de beslissingen van de Testleider kan schriftelijk, binnen acht dagen na afloop van de 
JAT, ter attentie van de secretaris van de vereniging, bezwaar worden aangetekend bij het 
bestuur. 
 
 

Groepsindeling 2021: 
 
Volgorde van de proeven: 
 
Schottest/springkonijn:   Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
 
Veldwerk:      Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 
 
Spoortest:                            Groep 3 Groep 4         Groep 1  Groep 2 
 
WATERTEST  

& APPORTEERWIL:                  Groep 4  Groep 1   Groep 2   Groep 3 
 
Van 12.00 tot 13.00 uur is er een lunchpauze. 

 
NB  
De volgorde en samenstelling van de proeven kunnen afwijken van hetgeen in het reglement 
wordt genoemd. Dit kan afhankelijk zijn van de weers-, terrein- of organisatorische 
omstandigheden op de dag van de JAT. Dit te bepalen door de JAT commissie in goed 
overleg met de organisatie van de Clubmatch. 
 

       
 



 


