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Reglementen voor de Tolling Jachtproef (TJP) of Tolling 

Test (TT) 
 
 
 
 
Inleiding 
 
De Nova Scotia Duck Tolling Retriever (hierna Toller) is een Retriever welke 

oorspronkelijk gefokt is voor jacht op waterwild (eenden en ganzen). De Retriever is 

gedurende een jachtdag de onmisbare helper van de jager. De Toller is de enige Retriever 

welke ook voor het schot dient te werken tijdens het oorspronkelijke werk. Het werk voor 

het schot wordt bij de tolling jacht het “Tolling” genoemd. "Tolling" is een Midden Engels 

woord en betekent "het lokken van wild". Voor de jager betekent dit het binnen bereik 

aantrekken van watervogels door gebruik te maken van het speelse gedrag van een tollende 

hond, en dit op dezelfde manier als een vos eenden dichterbij lokt. 

 

In de traditionele tolling jacht wordt de Toller gebruikt om watervogels welke op het water 

rusten, aan te trekken en te lokken zodat ze dichter bij de oever en vervolgens binnen 

schotbereik zouden zwemmen. De jager bevindt zich achter een schutting langs de oever en 

buiten het gezichtsveld van de watervogels. De hond wordt herhaaldelijk heen en weer 

gestuurd langs de oever om een geworpen tolling voorwerp op te halen. Wanneer de vogels 

dichterbij zwemmen wordt de hond meestal kalm achter de schutting gehouden. Wanneer de 

vogels aarzelen wordt de hond weer uitgestuurd om te tollen. Het is hierbij van groot belang 

dat de jager het wild kan observeren zonder dat zijn hond teveel aandacht van hem vereist. 

 

Als de watervogels binnen schotbereik zijn gezwommen worden ze opgedreven en 

vervolgens geschoten door de jager. Daarna is het de taak van de Toller om het geschoten 

wild op land en uit het water te apporteren. 

De hond moet dus in staat zijn om zeer snel over te gaan van het geanimeerde apporteren en 

het spelgedrag tijdens het tollen naar de strakkere taken die hij als Retriever krijgt nadat het 

wild geschoten is. 

 

Naast de traditionele tolling jacht moet de Toller moet dus ook in staat zijn om net als een 

andere Retriever te kunnen werken bij andere vormen van jacht op klein en overig wild en 

waterwild. 
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§1. Klassen1&2 

 
Junior klasse 

Voor honden zonder of met zeer weinig wedstrijdervaring, vanaf de maand waarin de hond 

12 maanden wordt en niet ouder dan 21 maanden op de dag van de Tolling Jachtproef. 

 

Beginner klasse 

Voor honden die op de dag van de Tolling Jachtproef minstens 12 maanden oud zijn. Een 

hond welke voorheen de kwalificatie Uitmuntend (U) in Beginner klasse heeft behaald mag 

in hetzelfde en daarop volgende kalenderjaar nog in deze klasse deelnemen, maar moet 

voorrang geven aan honden welke nog geen Uitmuntend (U) hebben behaald in deze klasse. 

Indien een hond twee (2) maal de kwalificatie Uitmuntend (U) heeft behaald mag hij het 

daaropvolgende kalenderjaar niet meer deelnemen in Beginner klasse. Honden welke eerder 

zijn ingeschreven in Novice klasse kunnen niet meer deelnemen in Beginner klasse. 

 

Novice klasse 

Voor honden welke een Uitmuntend (U) hebben behaald in Beginner klasse of eerder 

hebben ingeschreven in Novice klasse en hier nog geen twee maal een Uitmuntend (U) 

hebben behaald. Als een hond twee (2) maal een Uitmuntend (U) heeft behaald in Novice 

klasse, kan hij niet meer inschrijven in deze klasse.  

 

Open klasse 

Voor honden welke twee (2) maal een Uitmuntend (U) hebben behaald in Novice klasse. 

 

Veteranen klasse 

Voor honden welke op de dag van de Tolling Jachtproef minstens 9 jaar oud zijn en welke 

twee (2) maal een Uitmuntend (U) hebben behaald in Novice klasse. 

 

 
1 De organisatie kan zelf bepalen om een klasse al dan niet in te richten 

2 Een ‘1st Prize’ kwalificatie behaald op een officiële Tolling jachtproef in het buitenland heeft dezelfde waarde als een “U” in België en deze resultaten 

dienen steeds in rekening gebracht te worden bij het bepalen van de klasse waarin men inschrijft 
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§2. De procedure 

 

De reglementen trachten voldoende ruimte te laten om een optimale variatie bij de Tolling 

Jachtproef toe te laten. 

 

De wedstrijdleider streeft ernaar om samen met de keurmeester een Tolling Jachtproef op te 

zetten welke zo gelijkaardig mogelijk is aan een praktische tolling jacht. Dit houdt in dat de 

verschillende onderdelen van de Tolling Jachtproef dienen uitgevoerd te worden in deze 

volgorde: 

 

1. Toenadering naar de schutting bij de oever 

2. Tolling 

3. Markeerapport(en) uit diep water. 

 

Nadien komen in willekeurige volgorde: 

• Markeerapport(en) 

• Blinde apporten (Novice, Open en Veteranen klasse) 

• Vrij zoeken 

 

De gehele Tolling Jachtproef dient onaangelijnd afgelegd te worden. Het is wenselijk dat 

alle onderdelen op een beperkte afstand van de schutting uitgevoerd worden. 

 

Junior klasse 

De Tolling Jachtproef in Junior klasse is op dezelfde manier ingericht als Beginner klasse, 

maar deze klasse biedt minder moeilijkheden en uitdagingen. Bij deze klasse wordt bij 

voorkeur elk apport merkbaar voor de hond geworpen en mag niet blind gewerkt worden. 

Bij het ‘vrij zoeken’ wordt minstens een schot gegeven. 

 

Beginner klasse 

Tijdens de Tolling Jachtproef krijgt de hond minstens zeven (7) apporten, waarvan minstens 

twee (2) uit diep water. Minstens drie (3) schoten worden afgevuurd tijdens de Tolling 

Jachtproef. De Tolling Jachtproef moet zodanig ingericht worden dat een goede evaluatie 

kan gemaakt worden van de toenadering naar de schutting, tolling, markeervermogen, vrij 

zoeken en de samenwerking met de voorjager. 

 

Novice klasse 

Het terrein bevat meer moeilijkheden, vooral in het water. Tijdens de Tolling Jachtproef 

krijgt de hond minstens tien (10) apporten, waarvan minstens vier (4) uit diep water. Er 

worden minstens vier (4) schoten afgevuurd tijdens de Tolling Jachtproef. De Tolling 

Jachtproef moet zodanig ingericht worden dat een goede evaluatie kan gemaakt worden van 

de toenadering naar de schutting, tolling, markeervermogen, vrij zoeken, handling en de 

samenwerking met de voorjager. 

 

Open klasse 

De Tolling Jachtproef in Open klasse is op dezelfde manier ingericht als Novice klasse, 

maar deze klasse biedt meer moeilijkheden en uitdagingen. Deze moeilijkheden of 

uitdagingen kunnen bestaan uit het gebruik van twee verschillende schuttingen, afleidingen 
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op het water tijdens het tolling, moeilijker terrein, grotere afstanden, meer uitdagende 

markeer- en blinde apporten en onzichtbare valplaatsen. 

 

Veteranen klasse 

De Tolling Jachtproef in Veteranen klasse is op dezelfde manier ingericht als Open klasse, 

eventueel met minder zware hindernissen. 
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§3. Criteria 

 
Het voornaamste doel van een Tolling Jachtproef is om de aanleg van de hond voor het 

lokken van waterwild en het vinden en apporteren van wild op land en uit diep water te 

beoordelen. 

 

Een Tolling Jachtproef dient daarom steeds te bestaan uit twee delen: het werk voor het 

schot met name het tolling en het werk na het schot, wanneer de hond het wild dient te 

apporteren uit het water of in het gebied langs de oever. De keurmeester hecht hierbij groot 

belang aan het eerste deel, de toenadering naar de schutting en het tolling, aangezien dit 

rasspecifiek is. 

 

De voornaamste kwaliteiten die moeten primeren bij de beoordeling van de honden door 

de keurmeester: 

• Speels en efficiënt tolling 

• Natuurlijke aanleg en initiatief om wild te vinden 

• Kalmte en rust achter de schutting, op post en tijdens het volgen aan de voet 

• Goede neus 

• Aanleg om te markeren en het onthouden van de valplaats 

• Volharding, initiatief en jachtverstand 

• Stijl tijdens het apport en gehoorzaamheid 

• Efficiëntie van het apport 

• "Will to please" tonen 

• Nemen van dekking en hindernissen 

• Waterwerk 

• Discrete handling 

• Een vlotte afgifte van het wild 

 

Uitsluitingfouten (Eliminé):  

• Verwisselen van wild 

• Agressief gedrag 

• Hard in de vang 

• Elke vorm van gedrag welke het waterwild zou verjagen tijdens het tolling 

• Schotgevoelig en schotschuw zijn 

• Uit de hand geraken, wild achtervolgen en doorgaan met jagen met het wild in de 

vang 

• Weigeren te water te gaan 

• Weigeren om te apporteren 

• Fysiek straffen van de hond 

 

Fouten welke de keurmeester het recht geven om de Tolling Jachtproef te beëindigen 

(Niet geklasseerd):  

• Inefficiënt tolling 

• Piepen 

• Inspringen 

• Aanraken van de hond 
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Ernstige fouten: 

• Onnodig afwachten van de bevelen van de voorjager 

• Te afhankelijk zijn van de voorjager 

• Ineffectief/inefficiënt zoeken 

• Luidruchtig voorjagen 

• Gebrek aan kalmte op post en aan de voet (teveel aandacht nodig) 

• Middelmatige controle over de hond en het terrein onnodig verstoren 

• Slecht markeren en/of slecht onthouden van de valplaats 

• Slecht volgen aan de voet 

• Slordig apport, krachteloos en/of zonder initiatief werken 

• Het wild neerleggen en loslaten 

 

 

Indien een hond een ernstige fout begaat kan de keurmeester beslissen om de hond niet meer 

verder te laten deelnemen aan de Tolling Jachtproef. Tevens kan de hond geen kwalificatie 

“U” meer behalen en komt hij enkel nog in aanmerking voor een kwalificatie “ZG” en “G” 

indien hij voor de overige onderdelen van de Tolling Jachtproef goed gepresteerd heeft.  

Honden welke niet voldoende gepresteerd hebben en een ernstige fout hebben begaan 

worden niet gekwalificeerd (“NC”). 

 

De keurmeester zal toleranter zijn in het beoordelen van de fouten gemaakt door de honden 

in de Junior en Beginner klasse.  

In Junior en Beginner klasse is een prestatie welke niet tot een kwalificatie leidt, geen reden 

om de Tolling Jachtproef te beëindigen. 

 

De volgende eigenschappen (m.u.v. Tolerantie) dienen steeds geëvalueerd te worden: 

 

• Will to please 

• Tolling 

• Vrij zoeken 

• Tempo 

• Uithoudingsvermogen 

• Neus 

• Handling 

• Markeren 

• Reactie op schot 

• Steadiness 

• Opnemen van wild 

• Vang 

• Zwemmen 

• Waterpassie 

• Tolerantie 
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§4. Kwalificaties 

 

In elke klasse van een Tolling Jachtproef beoordeeld men de honden op basis van 

individuele kwaliteit en niet op basis van competitie. Op deze manier kunnen er dus 

meerdere honden dezelfde kwalificatie behalen, maar zal er geen ranking zijn.  

 

Wanneer de keurmeester zijn definitieve beslissing maakt omtrent de kwalificatie, doet hij 

dit gebaseerd op zijn algemene indruk van het werk en efficiëntie van de hond, de 

eigenschappen van de hond en diens capaciteiten als jachthond in verschillende situaties. 

Het toenaderen naar de schutting bij aanvang van de test en het tolling bepaald de hoogste 

kwalificatie welke kan toegekend worden na de Tolling Jachtproef. D.w.z. indien een hond 

voor het tolling een kwalificatie “ZG” behaald, dan kan deze hond aan het einde van de 

Tolling Jachtproef geen kwalificatie “U” meer behalen. 

 

Bij de Beginner, Novice, Open en Veteranen klasse kan een hond de kwalificatie 

Uitmuntend (U), Zeer Goed (ZG) en Goed (G) behalen. Een zeer uitzonderlijke prestatie 

kan beoordeeld worden met een “U” met onderscheiding (U/O). Deze kwalificatie kan in 

elke van hiervoor genoemde klassen worden toegekend. 

 

Bij de Junior klasse kan een hond de kwalificatie Veelbelovend (VB) en Belovend (B) 

behalen. 

 

Ander resultaten kunnen zijn: Eliminatie (EL), Niet geklasseerd (NC) of Terugtrekking 

(RET). 

 

U (UITMUNTEND):  

De kwalificatie "U" wordt toegekend aan honden waarvan het beoordeelde werk van zeer 

hoog niveau is, het gestelde ideaal zeer dicht benaderd en slechts door kleine 

onvolkomenheden en zonder ernstige fouten hiervan afwijkt. De hond dient op alle 

toepasselijke criteria onder §3 een zeer gunstige beoordeling te behalen. 

 

ZG (ZEER GOED):  

De kwalificatie "ZG" wordt toegekend aan honden waarvan het beoordeelde werk van zeer 

hoog niveau is en het gestelde ideaal wel nabij komt, doch hiervan afwijkt door het aantal of 

de graad van de onvolkomenheden of door maximum één ernstige fout. De hond dient op 

alle toepasselijke criteria onder §3 een gunstige beoordeling te behalen. 

 

G (GOED):  

De kwalificatie "G" wordt toegekend aan honden waarvan het beoordeelde werk van een 

behoorlijk niveau is doch door het aantal of de graad van de onvolkomenheden of door één 

ernstige fout en onvolkomenheden hiervan afwijkt, ofwel door een gemis aan hoge 

kwaliteit, te ver van het ideale beeld afwijkt om een hogere kwalificatie te bekomen. De 

hond dient op alle toepasselijke criteria onder §3 een voldoende beoordeling te behalen. 

 

VB (VEELBELOVEND):  

De kwalificatie "VB" wordt toegekend aan honden waarvan het beoordeelde werk van zeer 

hoog niveau is en het gestelde ideaal wel nabij komt, doch hiervan afwijkt door het aantal of 
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de graad van de onvolkomenheden, rekening houdend met de leeftijd en onervarenheid van 

de hond. De hond dient op alle toepasselijke criteria onder §3 een gunstige beoordeling te 

behalen. 

 

B (BELOVEND):  

De kwalificatie "B" wordt toegekend aan honden waarvan het beoordeelde werk van een 

behoorlijk niveau is doch door het aantal of de graad van de onvolkomenheden of door één 

ernstige fout en onvolkomenheden hiervan afwijkt, ofwel door een gemis aan hoge 

kwaliteit, te ver van het ideale beeld afwijkt om een hogere kwalificatie te bekomen. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de leeftijd en onervarenheid van de hond. De hond dient op 

alle toepasselijke criteria onder §3 een voldoende beoordeling te behalen. 

 

EL (Eliminatie):  

“EL” wordt toegekend aan honden die gediskwalificeerd worden omwille van het maken 

van een uitsluitingsfout zoals bepaald in §3 B van dit reglement.  

 

NC (Niet gekwalificeerd):  

“NC” wordt toegekend aan honden waarvan het werk niet voldoende is om een kwalificatie 

te verkrijgen of aan honden welke minstens twee ernstige fouten hebben gemaakt. 

  

RET (Terugtrekking):  

“RET” wordt toegekend aan honden die door de voorjager, om sportieve reden, op eigen 

initiatief en vóór het einde van de wedstrijd worden teruggetrokken. Hieronder valt ook het 

weigeren door de voorjager van het uitvoeren van een bepaald onderdeel van de test. Dit 

gebeurt in overleg met de keurmeester. 
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§5. Tolling Test (TT) 

 
Bij de Tolling Test gelden dezelfde reglementen als bij de Tolling Jachtproef, alleen worden 

er dummies gebruikt in plaats van wild. 
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RICHTLIJNEN
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A. Doel 

 
Het doel van de Tolling Jachtproef heeft twee voorname delen. 

 

Ten eerste wordt de Tolling Jachtproef georganiseerd om de vaardigheden en natuurlijke 

aanleg van de Toller als jachthond te beoordelen en ondersteuning te bieden bij het fokken 

van kwalitatieve jachthonden. De Tolling Jachtproef heeft dus tot doel om de beste honden 

te selecteren die later eventueel als fokdier een belangrijke bijdrage kunnen leveren ter 

verbetering van het ras. De keurmeesters zoeken naar de honden die het wild vol 

overtuiging zoeken, over een goed temperament beschikken, goed markeren, een goede 

neus en het nodige zelfstandige initiatief tonen. Tollers moeten zacht in de vang zijn. Kalm 

op post en aan de voet zijn. De “handling” moet als een onmisbare aanvulling beschouwd 

worden van deze kwaliteiten. 

 

Ten tweede heeft de Tolling Jachtproef ook een sociale doelstelling. De organiserende club 

wil de eigenaars van een Toller de mogelijkheid bieden om met hun hond aan een 

rasspecifieke proef deel te nemen en hierbij in contact laten komen met andere voorjagers. 

Op deze maniers kunnen voorjagers ervaring en kennis delen met betrekking tot het werken 

met de Toller. 
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B. Omstandigheden 

 
De jager heeft watervogels opgemerkt. Hij/zij sluipt samen met zijn/haar hond naar de 

schutting nabij de oever zonder de vogels te storen.  

Het tolling lokt de vogels binnen schotafstand.  

Nadat de vogels zijn geschoten worden deze geapporteerd. 

 

De praktische tolling jacht 

De praktische tolling jacht speelt zich voornamelijk af langs de oever van een meer, 

kuststrook of een andere grote wateroppervlakte waar er zich watervogels bevinden. Het 

succes bij een tolling jacht ligt in het lokken van het waterwild en het apporteren van het 

geschoten wild. De Toller moet dus een krachtige zwemmer zijn welke beide taken 

succesvol kan volbrengen. 

 

Het terrein 

Het terrein dient voldoende water te omvatten aangezien het waterwerk cruciaal is bij de 

Tolling Jachtproef. Er moet voldoende vegetatie aanwezig zijn in het water en/of aan de 

oever zodat het gevallen wild niet altijd zichtbaar is voor de hond van op de oever. De 

watervegetatie mag echter niet verhinderen dat de keurmeester het werk van de hond 

voldoende kan zien en evalueren.  

 

Het opzet van de Tolling Jachtproef is afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden van 

het terrein. Het is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding, samen met de 

keurmeester, om ervoor te zorgen dat de proeven geschikt zijn voor het beschikbare terrein. 

 

De deelnemers worden geacht om de beschikbare terreinen met respect te betreden en 

hieromtrent ook steeds de richtlijnen van de organisatie te volgen. Deelnemers zijn te allen 

tijde verantwoordelijk voor de schade die zij toebrengen aan het terrein.  

 

De Tolling Jachtproef 

Bij het opzetten van een Tolling Jachtproef dient het beschikbare terrein zodanig gebruikt te 

worden zodat de keurmeester de beste mogelijkheid krijgt om de vaardigheden en de aanleg 

van de hond zowel op land als in water te evalueren. Voornamelijk de evaluatie van het 

tolling werk is zeer belangrijk. 

 

Een Tolling Jachtproef moet zo gelijkaardig aan een praktische Tolling jacht worden 

opgezet. De proeven zullen bij voorkeur de jachtpraktijk situaties zo dicht mogelijk 

benaderen, en rekening houden met het terrein om de situaties zo natuurlijk mogelijk weer 

te geven, dit in functie van de praktische Tolling jacht.  

De keurmeester zal ervoor zorgen, dat de omstandigheden waarin de honden werken, voor 

zover als dit mogelijk is, in het voordeel van de honden zijn. Ze zullen op zoek gaan naar 

honden die het minste handling nodig hebben en de beste indruk op hen maken met het 

oogpunt op de jacht.  

 

Tijdens de Tolling Jachtproef worden situaties die op jacht vaak voorkomen meermaals 

herhaald: 
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• Er wordt wild geschoten waarbij de jager en de hond de mogelijkheid hebben om 

alles te zien - (markeerapport) 

• Er wordt wild geschoten waarbij de jager de valplaats kent zonder dat de hond deze 

gezien heeft (blind apport) 

• Er wordt wild geschoten waarbij noch de jager, noch de hond de exacte valplaats 

kent. Hierbij dient de hond zelfstandig te werken (verloren apport).  

Het gebied voor het ‘vrij zoeken’ tijdens een Tolling Jachtproef dient zowel land als 

water te omvatten 

 

De moeilijkheidsgraad zal progressief zijn. De opdrachten in de Junior en Beginner klasse 

zullen minder zwaar zijn dan de opgaven voor de Novice, Open en Veteranen klasse.  

In de Junior en Beginner klasse is handling (dirigeren) niet noodzakelijk vereist. Bij het 

uitzetten van de proeven zal hier de nodige aandacht aan besteed worden. Bij blinde 

apporten is een schot optioneel in de Novice, Open en Veteranen klasse, maar verplicht in 

de Beginner klasse. Het ‘vrij zoeken’ gebeurd meestal zonder schot. Bij Junior klasse 

worden blinde apporten vermeden en zal bij het ‘vrij zoeken’ minstens een schot worden 

gegeven. 

 

De proeven zijn niet op voorhand bekend. Zoals tijdens de jacht moet de situatie worden 

ingeschat en worden beoordeeld door de voorjager.  

De keurmeester zal rekening houden met deze situatie, en bijvoorbeeld minder belang 

hechten aan het aantal bevelen die worden gegeven, maar in het algemeen kijken naar de 

kwaliteit van de uitvoering, de snelheid en de efficiëntie van het apport. De proeven worden 

ter plaatse bekend gemaakt aan alle deelnemers. Meestal gebeurd deze toelichting in de 

aanwezigheid van alle deelnemers vooraleer de eerste hond in de klasse aan de proeven 

begonnen is. 

 

De keurmeester geeft aan waar en wanneer de voorjager zich kan posteren en eventueel in 

welke volgorde het wild dient te worden geapporteerd. 

De hond werkt onaangelijnd tijdens de gehele test, tenzij de keurmeester anders beslist. 

 

De keurmeester besteed doorheen de ganse Tolling Jachtproef aandacht aan de 

‘gehoorzaamheid’ en ‘will to please’ van de hond. De keurmeester evalueert ook de 

vaardigheid van de hond om een bepaald gebied uit te zoeken al dan niet op een specifieke 

plek aangegeven door de keurmeester. 

 

Het land- en waterwerk van de hond wordt aaneensluitend en door één en dezelfde 

keurmeester geëvalueerd. Het opsplitsten van de Tolling Jachtproef in meerdere locaties op 

het terrein dient vermeden te worden. 

 

Het wild 

Tijdens een eenden- of ganzenjacht gebruikt men een jachtgeweer waarbij de geschoten 

vogels gemiddeld 50 meter ver van de jager zouden vallen. De afstand kan wijzigen 

afhankelijk van de omstandigheden tijdens de Tolling Jachtproef. Wanneer het wild met 

schot wordt geworpen, zal het schot steeds het werpen van het wild vooraf gaan, met het 

geweer niet verder dan ± 40 m van de werper verwijderd.  
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Het wild dient zodanig geworpen te worden dat de valplaats niet altijd zichtbaar is voor de 

hond. Het geweer dient zich zodanig te positioneren dat het wild steeds binnen de logische 

schotafstand valt. Het schot dient de aandacht van de hond te trekken. 

 

Tijdens een Tolling Jachtproef wordt uitsluitend koud wild gebruikt. De wedstrijdleiding is 

verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van het wild. Beschadigd of bevroren wild is niet 

toegestaan. 

De keurmeester en wedstrijdleiding zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en bewaring van 

het wild tijdens de Tolling Jachtproef. 

Bij voorkeur worden eenden en ganzen (de soorten welke volgens de wetgeving bejaagd 

mogen worden op het moment van de test) gebruikt tijdens een Tolling Jachtproef. Ander 

bejaagbaar wild mag gebruikt worden, maar bij voorkeur in beperkte mate en uitsluitend op 

land. 

Het gebruik van ganzen en ander bejaagbaar wild dan eenden wordt enkel toegelaten in 

Novice, Open en Veteranen klasse. 
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B. Eigenschappen te beoordelen  

 

De volgende eigenschappen dienen steeds geëvalueerd te worden: 

 

a. Will to please 

”Will to please” (of ”will to cooperate”) is de manier waarop de hond en de voorjager 

samenwerken en in welke mate de hond gehandeld kan worden. De ”will to please” wordt 

gedurende de ganse Tolling Jachtproef beoordeeld. Een Toller dient kalm, stil en alert te 

zijn wanneer de voorjager zicht doorheen het testgebied verplaatst. Indien de voorjager 

herhaaldelijk de hond dient te corrigeren of te commanderen om steady te zijn heeft dit een 

negatieve invloed op de kwalificatie. Wanneer de hond ‘uit de hand’ is, wordt dit aanzien 

als een diskwalificerende fout en zal de keurmeester de Tolling Jachtproef stopzetten. 

 

b. Tolling 

Het tolling zou watervogels tot op een afstand van 300 meter ver moeten kunnen lokken. 

Wanneer de vogels dichter naar de oever zwemmen zal de hond achter de schutting blijven. 

Wanneer de vogels aarzelen zal de hond terug met het tolling beginnen.  

 

Het tolling bestaat uit drie onderdelen: toenadering naar de schutting, tolling activiteit en 

tolling passiviteit. 

 

Tijdens de toenadering naar de schutting langs de oever dient de hond aandachtig en 

volledig stil te zijn. De hond is hierbij onaangelijnd en alle commando’s van de voorjager 

dienen discreet te zijn en mogen het waterwild niet verstoren. In Open en Veteranen klasse 

kan er na het eerste tolling werk een verplaatsing zijn naar een andere schutting. Deze 

verplaatsing dient even discreet te zijn als de toenadering naar de eerste schutting. 

 

Tijdens een Tolling Jachtproef bepaald de keurmeester de intervallen van de tolling 

activiteit en passiviteit en deelt hij dit tijdens het tolling mee aan de voorjager wanneer de 

hond dient te werken en wanneer hij achter de schutting dient te blijven. Het tolling gebeurt 

met kleine gebaren en weinig commando’s. 

 

Bij passiviteit dient de hond te wachten achter de schutting en steeds kalm en stil te zijn 

zodat de watervogels niet opgeschrikt worden. 

 

Tijdens de activiteit dient de hond het tolling voorwerp op een voor de watervogels 

attractieve wijze te apporteren. De voorjager werpt een tolling voorwerp (stok, bal, kleine 

dummy, etc.) langs de tolling zone, volgens de aanwijzingen van de keurmeester, waarbij de 

hond met een goede snelheid en op een geanimeerde en speelse manier het voorwerp 

apporteert. Speelsheid welke de snelheid en vlotheid van het tollen niet negatief beïnvloedt 

is waardevol. In Novice, Open en Veteranen klasse dient de hond het voorwerp te 

apporteren en terug te brengen zonder commando’s van de voorjager. Tijdens de Tolling 

Jachtproef dient het gebied langs beide kanten van de schutting zo goed als mogelijk 

vrijgemaakt te worden zodat het tolling mogelijk kan zijn. De keurmeester zal de tolling 

paden aanduiden, maar bij Junior of Beginner klasse kunnen kleine afwijkingen worden 

toegelaten. 

Ineffectief tolling is een ernstige fout, waardoor de keurmeester de test kan beëindigen. 
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Steadiness bij het tolling werk kan ook beoordeeld worden in Open en Veteranen klasse. Dit 

kan gebeuren door de voorjager te laten verplaatsen van de eerste schutting naar een andere 

schutting. Een andere mogelijkheid is dat men afleidingen in het water geeft tijdens het 

tolling (simuleren van aanvliegend waterwild dat land in water) of het werken met twee 

honden tijdens eenzelfde test. 

 

Het aanbevolen aantal tolling herhalingen is: 

Junior/Beginner - 10 tolling herhalingen tijdens de proef. 

Novice - 20 tolling herhalingen tijdens de proef. 

Open - 25 tolling herhalingen tijdens de proef. 

Veteranen - 15 tolling herhalingen tijdens de proef. 

 

In Junior en Beginner klasse is er geen tolling meer nadat het eerste schot afgevuurd is. In 

Novice, Open en Veteranen klasse kan het tolling opnieuw worden aangevat nadat het eerste 

wild is geapporteerd. 

 

De keurmeester geeft aan wanneer er schoten zullen worden afgevuurd. Op het moment dat 

de schoten worden afgevuurd dient de hond achter de schutting te blijven, maar de voorjager 

mag de hond zodanig plaatsen langs de schutting zodat deze de mogelijkheid heeft om het 

geworpen wild te markeren. 

 

c. Vrij zoeken 

Voordat de hond wordt uitgestuurd zal de keurmeester het zoekgebied aanduiden.  

Dit zoekgebied omvat zowel water als land en is proportioneel van grootte naargelang de 

klasse. De hond dient het ganse gebied op een effectieve en efficiënte manier te doorzoeken. 

De keurmeester kan de voorjager vragen om de hond naar een bepaald deel van het 

zoekgebied te dirigeren. Ineffectief zoekwerk heeft een negatieve invloed op de kwalificatie. 

Bij volledig ineffectief zoekwerk kan de keurmeester de Tolling Jachtproef beëindigen. 

 

d. Tempo 

De hond moet met een efficiënte snelheid werken, waarbij het vinden van wild steeds 

primeert. 

Werken met een traag tempo wordt aanzien als een nadeel. Voor de honden in de Veteranen 

klasse zal tempo minder streng beoordeeld worden. 

 

e. Uithoudingsvermogen 

De hond moet tot het einde van de test een goede en evenwichtige gedrevenheid en 

uithouding vertonen. Gebrek aan uithoudingsvermogen is een nadeel. Voor de honden in de 

Veteranen klasse zal uithoudingsvermogen minder streng beoordeeld worden. 

 

f. Neus 

De hond dient zijn neus goed te gebruiken en moet het wild op een efficiënte manier vinden 

waarbij rekening wordt gehouden met de wind en condities van het terrein. Onvoldoende 

gebruik van de neus wordt aanzien als een nadeel. 

 

g. Handling 

De hond moet efficiënt naar een bepaald gebied in het terrein gestuurd kunnen worden. Dit 

kan zowel op land als in water zijn. De voorjager gebruikt hierbij commando’s, fluitsignalen 



  Tolling Jachtproef 

Goedgekeurd op de Statutaire Vergadering van de Sectie 2A van 08.02.2020 

 

en/of gebaren. Ineffectieve handling op blinde apporten heeft een nadelige invloed op de 

kwalificatie. Wanneer de hond ‘uit de hand’ is of weigert te gehoorzamen, zal de 

keurmeester de Tolling Jachtproef beëindigen. 

 

h. Markeren 

De vaardigheid van de hond om gevallen wild te markeren en onthouden waarbij er wordt 

beoordeeld of de hond deze efficiënt kan terugvinden. Gebrek aan concentratie en 

onvermogen om wild accuraat te markeren is nadelig voor de kwalificatie. 

 

Goed markeren met een vlotte opname en snel weerkeren zijn van essentieel belang. 

Honden die een goed markeervermogen en goed initiatief tonen, zouden een betere 

beoordeling dienen te krijgen dan de honden die naar het stuk moeten gehandeld worden.  

 

Bij Junior en Beginner klasse zijn enkel enkelvoudige markeerapporten toegelaten. 

Bij Novice klasse zijn dubbele markeerapporten toegelaten. 

Bij Open en Veteranen klasse zijn drievoudige markeerapporten toegelaten. 

 

i. Reactie op schot 

Een hond moet schotvast zijn en moet apporteren op bevel. 

Schotschuwheid, oncontroleerbare agitatie of geluid maken wanneer schoten worden 

afgevuurd zijn factoren waardoor de keurmeester de Tolling Jachtproef zal beëindigen. 

 

j. Steadiness 

Een hond moet kalm aan de voet volgen. Tijdens de Tolling Jachtproef zal ook het 

postgedrag van de hond beoordeeld worden. Hierbij is het belangrijk dat de hond rustig kan 

blijven tijdens de verschillende situaties in de test. 

De hond moet steady en stil zijn tijdens de ganse Tolling Jachtproef. Blaffen of piepen 

wordt niet toegelaten. De hond dient steady en stil te zijn wanneer hij het commando krijgt 

om op een aangewezen plaats te blijven. In Novice, Open en Veteranen klasse moet de hond 

vlot kunnen omschakelen tussen het speelse tolling en het retriever werk na het schot. 

Spontane steadiness zonder commando’s van de voorjager is een voordeel. 

 

k. Opnemen van wild 

De hond moet al het gevonden wild spontaan en zonder aarzeling of commando van de 

voorjager opnemen en afgeven. Bij het opnemen en het terugkeren, zal men de hond niet 

bestraffen, wanneer hij het wild neerlegt met de bedoeling hierop een betere grip te krijgen. 

Dit mag echter niet verward worden met slordig apporteren. Aarzelen of extra commando’s 

vragen door de hond of bijkomende commando’s geven door de voorjager is een ernstige 

fout, waardoor de keurmeester de Tolling Jachtproef kan beëindigen. Weigeren van het 

opnemen van wild is een uitsluitingsfout, waardoor de keurmeester de Tolling Jachtproef zal 

stopzetten. 

 

Tijdens de Tolling Jachtproef geeft de keurmeester aandacht aan de volgende zaken: 

- Bereidheid op gevonden wild op te nemen 

- Bereidheid om het gevonden wild snel en efficiënt  naar de voorjager te brengen 

 

l. Vang 

Het wild moet op een correcte manier worden geapporteerd – de grip moet stevig en zacht 

zijn, mag de beweeglijkheid van de hond niet hinderen en het wild mag niet beschadigd 
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worden. Het wild moet in de hand afgegeven worden in Novice, Open en Veteranen klasse – 

in Junior en Beginner klasse is het toegestaan dat het wild binnen onmiddellijk bereik van 

de voorjager wordt afgegeven. 

Indien een hond een grip heeft welke het wild beschadigd, zal de Tolling Jachtproef worden 

stopgezet.  

 

Tijdens de Tolling Jachtproef geeft de keurmeester aandacht aan de volgende zaken: 

- Correcte en natuurlijke grip 

- Zachte grip 

- Afgifte 

 

De grip wordt niet beoordeeld bij het tolling waarbij de hond het tolling opject apporteert of 

ermee speelt. 

 

m. Zwemmen 

De hond moet efficiënt zwemmen zonder hierbij de omgeving te verstoren. 

 

n. Waterpassie 

De hond moet vlot in het water gaan en moet onverschrokken door watervegetatie gaan. 

Gebrek aan waterpassie kan een nadelige invloed hebben op de kwalificatie. Bij totaal 

weigeren om in het water te gaan, zal de keurmeester de Tolling Jachtproef stopzetten.  

 

o. Tolerantie 

Een hond mag tijdens de Tolling Jachtproef het werk van de andere honden niet verstoren. 

Ook mag het werk of de aanwezigheid van andere honden de hond niet verstoren. Agressie 

tegenover andere honden is een uitsluitingsfout waardoor de keurmeester de Tolling 

Jachtproef zal stopzetten.  

Bij Junior, Beginner en Novice klasse zal dit onderdeel niet beoordeeld worden, aangezien 

er nooit met twee honden tegelijk zal gewerkt worden.  

Bij Open en Veteranen klasse kan de keurmeester beslissen om twee honden gelijktijdig de 

Tolling Jachtproef te laten uitvoeren. Hierbij zullen de honden beurtelings werken en is het 

van belang dat de honden elkaars werk respecteren en kalm en rustig blijven wanneer ze niet 

aan de beurt zijn. 
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C. Beoordeling 

 
De keurmeester doet een uitspraak over zijn opinie met betrekking tot het geleverde werk 

van de hond in overeenstemming met het reglement. De keurmeester zal na het beëindigen 

van de Tolling Jachtproef een mondelinge toelichting geven aan de voorjager en het 

publiek. Nadien zal ook een geschreven verslag van zijn evaluatie (zie §3) aan de voorjager 

bezorgd worden. Beiden zijn ook van toepassing indien de hond geen kwalificatie heeft 

behaald of indien de test vroegtijdig afgebroken is. 

Het besluit van de keurmeester is definitief. 

 

De wedstrijdleiding zal bepalen of de mondeling feedback na elke hond, na een bepaalde 

klasse of aan het einde van de dag zal gegeven worden. De geschreven verslagen worden in 

principe aan het einde van de dag tijdens de prijsuitreiking verdeeld. 

 

Beoordelingen welke behaald zijn op een officiële Tolling jachtproef in het buitenland 

worden steeds in rekening gebracht voor de selectie van de klasse tijdens een Tolling 

Jachtproef. 
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D. Richtlijnen voor de voorjager 

 
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen, alsook van de van 

toepassing zijnde selectiecriteria voor deelname aan de Tolling Jachtproeven.  

 

De reglementen van de Tolling Jachtproeven kunnen op aanvraag op het secretariaat van de 

organiserende Club bekomen worden. 

 

Het getuigt van goede manieren indien de beslissingen van de keurmeester niet ter discussie 

worden gesteld of niet publiekelijk worden bekritiseerd. Kandidaat deelnemers hebben een 

algemene sportieve houding en tonen respect voor het wild, het terrein, de organisatie, de 

keurmeesters en andere deelnemers. 

 

De deelnemer mag op geen enkel moment een of ander dwangmiddel bij zich dragen 

gedurende het ganse verloop van de Tolling Jachtproef. Trainingsmiddelen welke door de 

hond als negatief ervaren kunnen worden zijn niet toegelaten. Fysisch straffen van de hond 

is verboden. In zulk geval zal de voorjager worden uitgesloten van de Tolling Jachtproef. 

Het is de ambitie van de voorjager om een hond te tonen welke met plezier en passie werkt. 

Commando’s en signalen dienen tot een minimum beperkt te worden en zijn discreet en niet 

storend voor de omgeving. Fysisch contact met de hond is niet toegelaten tijdens de Tolling 

Jachtproef.  

 

Honden worden enkel losgelaten op de, door de organisatie, daarvoor aangewezen plaatsen. 

Elke persoon die tijdens de Tolling Jachtproef zijn hond zonder toestemming vrij laat 

rondlopen, kan aangemaand worden het terrein te verlaten. 

 

De aan beurt zijnde honden worden los voorgejaagd en de deelnemers mogen hun honden 

slechts terug aanlijnen nadat dit gevraagd wordt door de keurmeester. 

 

De deelnemer mag zijn hond niet doen apporteren alvorens hem dit door de keurmeester 

gevraagd wordt.  

 

Het is toegelaten om de hond op een discrete manier te belonen onmiddellijk na het apport.  

 

De keurmeester of wedstrijdleiding kan de deelnemers vragen om de honden welke de 

proeven nog dienen af te leggen buiten het testgebied te houden. 
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E. Protest 
 

Elke persoon die op het terrein openlijk kritiek uitbrengt op de beslissingen van de 

keurmeester, zal aangemaand worden het terrein onmiddellijk te verlaten en kan het 

voorwerp uitmaken van een verslag, dat gezonden wordt aan de verantwoordelijke Sectie. 

 

De beslissing van de keurmeester kan in volgende situaties gewijzigd worden: 

a. Indien fouten van technische aard zijn gemaakt. 

b. Indien een hond heeft deelgenomen zonder inachtname van de reglementen 

 

De evaluatie en beslissingen van de keurmeester met betrekking tot het werk van de hond 

kunnen geen reden tot protest zijn. 

 

De aanvraag tot wijziging van het besluit van de keurmeester kan aanvaard worden nadat: 

 

• Er protest wordt gemaakt door de voorjager welke is betrokken bij de fout 

• Er een klacht is binnen gekomen van de organisatie of van de keurmeester 

 

Een protest tegen de beslissing van de keurmeester moet per schrijven gedaan worden. Het 

moet aan de wedstrijdsecretaris worden overhandigd voor het einde van de Tolling 

Jachtproef waar de beslissing van de keurmeester werd genomen.  

Voor elke klacht dient ter plaatse aan het wedstrijdsecretariaat het bedrag betaald te worden 

evenredig aan het inschrijvingsgeld. Dit bedrag vervalt aan de vereniging indien de klacht 

niet aanvaard wordt. Kan over een bepaalde klacht niet onmiddellijk uitspraak gedaan 

worden, dan neemt de hond onder voorbehoud aan de wedstrijd deel. De eventueel door 

hem behaalde kwalificaties worden tot nader order ingehouden. De wedstrijdsecretaris 

beslist na de keurmeester en wedstrijdleiding te hebben gehoord of een protest als 

ontvankelijk kan beschouwd worden. Indien een protest wordt aanvaard, wordt het resultaat 

van de hond verwijderd en zal de protest vergoeding worden terugbetaald aan de voorjager. 

Is de klacht gegrond, dan verliest de voorjager elke aanspraak op de behaalde kwalificaties. 

 

Wanneer een klacht wordt ingediend door een persoon welke niet gemachtigd is om dit te 

doen of wanneer de bepaalde protest vergoeding niet wordt betaald, dient het protest 

onmiddellijk te worden verworpen. Deze beslissing wordt genomen door de 

wedstrijdsecretaris.  

Wijzigingen in de resultaten kunnen tot twee (2) jaar na de Tolling Jachtproef worden 

doorgevoerd.  
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F. Organisatie 

 
De Tolling Jachtproeven volgens deze reglementen worden georganiseerd door de 

organiserende Club. Hierna organisatie genoemd. 

Een wedstrijdleider en een wedstrijdsecretaris dienen aangewezen te worden voor elke 

Tolling Jachtproef.  

 

De organisatie kan meerdere Tolling Jachtproeven organiseren op dezelfde dag. 

 

De organisatie duidt een wedstrijdleider aan die mede over de toepassing van dit reglement 

waakt en leiding geeft aan de Tolling Jachtproef. De wedstrijdleider kan zich laten bijstaan 

door één of meerdere commissarissen en hoort in het bezit te zijn van de van toepassing 

zijnde reglementen tijdens de Tolling Jachtproef. 

 

De keurmeester is verantwoordelijk voor een uitvoering van de Tolling Jachtproef volgens 

de geldende reglementen. De keurmeester heeft het recht om de opstelling van de Tolling 

Jachtproef te wijzigen. 

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de catalogus, de keurverslagen en de 

resultatenlijsten en het behandelen van protesten. 

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van de Tolling Jachtproef, de 

kwaliteit van het wild en in samenspraak met de keurmeester het opzetten van de Tolling 

Jachtproef.  

 

Het maximaal aanbevolen aantal deelnemers per keurmeester is als volgt: 

 

Junior of Beginner klasse: 16 honden 

Novice klasse: 12 honden 

Open of Veteranen klasse: 8 honden 

 

Indien tijdens een Tolling Jachtproef meerdere klassen door dezelfde keurmeester worden 

gekeurd, dan dient de wedstrijdleiding een redelijk aantal deelnemers per klasse aan te 

duiden.  

 

De organisatie zorgt voor de beoordelingsbladen. De inrichters zullen de behaalde uitslagen 

vermelden op de catalogi en getekend door de keurmeester doorsturen naar de betrokken 

instanties. Het is verboden om in deze catalogi nog wijzigingen aan te brengen.  

 

Men vermeldt in de catalogus de naam van de organiserende club, het door de K.K.U.S.H. 

toegekende stamnummer van de organiserende club, de datum en plaats van de Tolling 

Jachtproef, de categorie (wedstrijdvorm3). Er wordt voor de aanvang van de wedstrijd een 

catalogus ter beschikking gesteld van elke deelnemer. 

 

Speciale prijzen kunnen worden toegekend.  

 

Elke hond dient naar best vermogen gelijke kansen te krijgen, waarbij de factor geluk tot 

een minimum beperkt zal worden.  

 
3 Tolling Jachtproef of Tolling Test 
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Op een Tolling Jachtproef zal de organisatie steeds trachten echte jachtsituaties te simuleren 

zoals ze zich op een echte jachtdag voordoen. Ze zullen er ook voor zorgen dat de proeven 

zo opgezet worden dat ze goed hondenwerk toelaten, waardoor het markeervermogen en het 

tonen van zijn natuurlijke werkkwaliteiten niet verhinderd worden 
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G. Recht van deelname 

 
De Tolling Jachtproeven staan open voor alle honden van het ras Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever. Een hond kan slechts éénmaal deelnemen aan dezelfde Tolling Jachtproef. De 

hond moet de benodigde kwalificaties hebben om deel te nemen in de klasse. De organisatie 

mag, indien de Toling Jachtproef niet vol is, een hond welke op de Tolling Jachtproef 

gekwalificeerd wordt om naar een hogere klasse te gaan, laten deelnemen in deze hogere 

klasse op dezelfde dag. 

 

Lidmaatschap 

De voorjager van de hond moet lid zijn van een KKUSH of FCI verbonden club.  

 

Registratie 

Belgische honden moeten bij inschrijving geregistreerd zijn bij de KMSH. Wanneer een 

buitenlandse hond deelneemt dient een kopie van diens registratie ter beschikking gesteld te 

worden. 

Indien de bovenstaande vereisten niet vervuld zijn, zal de inschrijving automatisch 

geannuleerd worden. 

 

Monorchide/Cryptorchide/Anorchide reuen 

Indien een monorchide/cryptorchide/anorchide reu wordt ingeschreven dient dit genoteerd 

te worden in de catalogus en de resultatenlijst. 

 

Beperkte deelname 

Wanneer het aantal deelnemers beperkt wordt moet deze informatie beschikbaar zijn bij het 

openen van de inschrijvingen voor de Tolling Jachtproef. Het aantal deelnemers wordt 

bepaald door de organisatie en de organisatie beslist de afsluitingstermijn van de 

inschrijvingen en de betalingsmodaliteiten. 

 

Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, kan de organisatie reservehonden 

aanduiden. Deze honden hebben voorrang om deel te nemen indien er plaatsen vrij komen 

terwijl honden welke zich reeds gekwalificeerd hebben voor een hogere klasse voorrang 

moeten verlenen.  

Na het verstrijken van het uur van afspraak, kan door de wedstrijdleider de reservehond 

worden opgeroepen. Enkel het aantal honden welke oorspronkelijk door de organisatie zijn 

vastgelegd en gecommuniceerd, kunnen effectief deelnemen aan de Tolling Jachtproef. 

Reservehond(en) kunnen slechts deelnemen bij afwezigheid van effectief ingeschreven 

hond(en). De 1e reserve is steeds verplicht zich aan te melden op de betreffende Tolling 

Jachtproef. 

 

De uitsluiting van een voorjager en de aanleiding hiertoe, moeten onmiddellijk aan de 

deelnemer worden meegedeeld. Een voorjager die zich niet tijdig aanmeldt zal uitgesloten 

worden.  

 

De eigenaar van het terrein heeft altijd voorrang om aan de Tolling Jachtproef deel te 

nemen.  
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H. Inschrijven en betaling 

 
De inschrijvings- en betalingsmodaliteiten worden bepaald door de organisatie. 

 

De inschrijvingen moeten steeds voor de voorziene sluitingsdatum (bij voorkeur twee 

weken voor de Tolling Jachtproef of eerder) verzonden worden naar het aangeduide adres 

met vermelding van:  

 

• De volledige naam van de hond  

• De geboortedatum van de hond  

• Ras en geslacht  

• Tatoeagenummer en/of Chipnummer  

• Stamboomnummer  

• Naam van beide ouders  

• Naam en adres van de eigenaar  

• Naam en adres van de voorjager  

• Eerder behaalde resultaten op wedstrijden waarmee rekening gehouden wordt tijdens 

het bepalen van de klasse voor deelname aan een Tolling Jachtproef. 

 

De ondergetekende deelnemer verplicht zich ertoe de sportieve uitspraken van de 

keurmeester te aanvaarden en het inschrijvingsgeld te betalen bij afmelding na de 

sluitingsdatum. Indien er sprake is van geconstateerde tegenstrijdigheden kan de hond uit de 

Tolling Jachtproef worden gezet en vervalt het bedrag van inschrijving aan de organisatie.  

 

De sluitingsdatum wordt bepaald door de organisatie en is onherroepelijk. 

Iedereen die zich inschrijft voor een wedstrijd verplicht er zich toe het inschrijfgeld te 

betalen indien hij/zij aan de wedstrijd mag deelnemen. 

Niet kunnen deelnemen, ontslaat de ingeschrevene niet van de verplichting tot het betalen 

van het inschrijfgeld. Indien het inschrijfgeld niet voldaan wordt heeft de organisatie de 

mogelijkheid om de deelnemer uit te sluiten van anderen evenementen tot dat de betaling 

voldaan is. 

 

Indien de organisatie beslist de datum van de wedstrijd te wijzigen na de sluitingsdatum, 

dient het de kandidaat deelnemers hiervan in kennis te stellen. Deze hebben het recht zich 

het bedrag van hun inschrijving te doen terugbetalen bij een eventuele annulering voor 

desbetreffende wedstrijd. De inschrijvingen waarvoor geen annulering is aangevraagd 

blijven geldig voor de nieuwe vastgestelde datum.  

De organisatie behoudt zich het recht de wedstrijden af te gelasten en de 

inschrijvingsbedragen terug te betalen  

 

Het inschrijfgeld wordt terugbetaald als4: 

 

• de Tolling Jachtproef wordt geannuleerd door de organisatie. 

 
4 Indien het inschrijfgeld zou worden terugbetaald, kan de organisatie een deel inhouden om administratieve of andere kosten te dekken 
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• de hond voor de aanvang van de Tolling Jachtproef ziek wordt, gekwetst geraakt of 

overlijdt – een attest van de dierenarts dient ten laatste acht (8) dagen na de Tolling 

Jachtproef aan de organisatie worden bezorgd. 

• de hond, na inschrijving, elders een resultaat heeft behaald waardoor hij niet meer in 

de ingeschreven klasse kan inschrijven. In dit geval onderzoekt de organisatie de 

mogelijkheid om de hond in de hogere klasse in te schrijven. De voorjager moet de 

organisatie binnen vier (4) dagen na het behalen van de kwalificatie en niet later dan 

twee (2) dagen voor de huidige Tolling Jachtproef inlichten. 

 


