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Voorwoord
In 1948 werd de vereniging “De Drentsche Patrijshond” opgericht met als doel: “Jagers, fokkers en

liefhebbers van de Drentsche Patrijshond nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij van het jagen
met deze honden aan te kweken en te bevorderen.”
De vereniging heeft als doel (huidig, zoals vermeld op de website):

“De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond,
haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de ras standaard.”
Het ras de Drentsche Patrijshond is sinds 1948 dan ook nauw verbonden met het thema jacht. De
Drentsche Patrijshond is tenslotte een staande jachthond en deze allrounder is te gebruiken op jacht &
wedstrijden zowel voor- als na het schot.
De gebruikshondencommissie is bezorgd over de Drentsche Patrijshond als jachthond, omdat het lijkt
dat er een neerwaartse spiraal ingezet is van het ras op veldwedstrijden en apporteerproeven. Terwijl dit
juist de graadmeter is voor elke jachthond om een uitspraak te doen over zijn bruikbaarheid over het
werk voor- en/of na het schot. Om deze reden is op initiatief uit de gebruikshondencommissie de
voorzitter van de gebruikshondencommissie gestart met een onderzoek naar de resultaten van het ras op
veldwedstrijden in de periode van 2000 tot en met 2017 en op apporteerproeven van 2007 tot en met
2017.
De resultaten zijn gebundeld in dit onderzoeksrapport “De Drentsche Patrijshond – Veldwedstrijden en
Apporteerproeven.” De eerste versie is samen met een adviesrapport toegestuurd naar het bestuur op
20 november 2017. In maart 2018 is er eenmaal overleg geweest tussen het bestuur, FBC en GBC over
deze rapporten. Begin 2018 zijn de laatste gegevens bekend geworden en verwerkt. De GBC wil hierbij,
in overleg met het bestuur, deze definitieve versie van het onderzoeksrapport publiceren op de website
voor alle leden van de vereniging de Drentsche Patrijshond.
Ondergetekende bedankt de overige leden van de gebruikshondencommissie voor het gestelde
vertrouwen bij het opstellen van dit onderzoeksrapport. Wij hopen dat dit onderzoek, zoals bedoeld
door de gebruikshondencommissie, ten goede komt van het staande jachthonden ras de Drentsche
Patrijshond.
Olaf Geerse
Voorzitter Gebruikshondencommissie
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Veldwedstrijden
In hoofdstuk 1 gaan wij in op de resultaten van het werk voor het schot. Hier kennen wij twee seizoenen
per kalender jaar, het voorjaar en het najaar. Een veldwedstrijd Continentaal II is een wedstrijdvorm,
waarbij uitsluitend het werk van de staande hond in het veld, voor het schot wordt beoordeeld. De
Drentsche Patrijshond komt uit in Continentaal II en treft daar bijvoorbeeld de Heidewachtel, Grote
Münsterlander en Weimaraner. Voor meer informatie over veldwedstrijden geeft de GBC uitgebreid
uitleg op de website en zijn er meerdere verwijzingen te vinden op pagina 17 van dit rapport.
De Drentsche Patrijshond op veldwedstrijden.
Uit de uitslagen vanaf 2000 heb ik de volgende zes punten opgesteld:
 Hoeveel deelgenomen Drentsche Patrijshonden
 Behaalde resultaten Drentsche Patrijshonden op kwalificatie niveau
 Behaalde resultaten Drentsche Patrijshonden in de periode 2000-2010
 Behaalde resultaten Drentsche Patrijshonden in de periode 2011-2017
 Behaalde resultaten (vergelijking) periode 2000-2017 Drentsche Patrijshonden
 Conclusies

1.1 Deelgenomen
De data voor alle deelgenomen Drentsche Patrijshonden, ook die dat jaar geen resultaat behaald
hebben, is vanaf 2001 beschikbaar. Aangezien er in 2011 een verandering zichtbaar is qua resultaten,
vergelijken we de periode tot 2011 met die daarna. Kijkende naar de jaren van 2001 tot en met 2010
dan hebben er gemiddeld 26,5 verschillende Drentsche Patrijshonden deelgenomen. Elk jaar nam de
Drentsche Patrijshond 115,4 keer deel aan een veldwedstrijd, waarvan 42,2 keer een jeugdwedstrijd. Dit
waren er in de periode 2011 tot en met 2017 nog 23,4. Dit is een afname van 11,6 procent.
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1.2 Behaalde resultaten op kwalificatie niveau
In veldwedstrijden kennen we vier klassen: jeugd, novice, speciaal en open(kampioen). Deze zijn in het
overzicht van kwalificaties gebundeld, omdat het hier gaat om het ras en daarmee de kwaliteit en aanleg
van het ras tijdens deze wedstrijdvorm. We kennen drie kwalificaties te weten Goed, Zeer Goed en
Uitmuntend. De Uitmuntend (reserve) CACT welke behaald kan worden in de open(kampioen) klasse
is meegenomen in de kwalificatie reeks Uitmuntend.
Al zijn de CQN en EV (Eervolle vermelding) geen kwalificatie, toch hebben zij in het Algemeen
Veldwedstrijd Reglement (A.V.R.) waarde. Dit is dan ook terug te lezen in het A.V.R. en tevens
toegepast bij onze vereniging wisselprijzen. Om deze reden heb ik deze wel meegenomen in de behaalde
resultaten.
Op veldwedstrijden mogen keurmeesters aan honden die, om welke reden dan ook, niet voor een
kwalificatie in aanmerking komen doch die zij, ter stimulering of ter waardering, eervol wensen te
vermelden een "Eervolle vermelding" (EV) toekennen.
Op kampioenschapsveldwedstrijden mogen keurmeesters aan honden, die vanwege een fout niet voor
een kwalificatie in aanmerking komen, doch wier werk overigens van opvallend hoog niveau was (CACT
niveau), een "predikaat van natuurlijke aanleg" (CQN) toekennen.

Kwalificaties
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uitmuntend
Zeer Goed
Goed

Behaalde kwalificaties Drentsche Patrijshonden

Vermeldingen
14
12
10
8
6
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CQN

Eervolle Vermelding

Behaalde Eervolle Vermeldingen en CQN Drentsche Patrijshonden
Gebruikshondencommissie - vereniging “De Drentsche Patrijshond”, 1 mei 2018

4

1.3 Behaalde resultaten periode 2000-2010
Het jaar 2011 lijkt een belangrijk omslagpunt voor de veldwedstrijden. Om een vergelijking te maken
hoe het Drentsche Patrijshonden ras ervoor staat werd de periode 2000-2010 vergeleken met de periode
2011-2017. De behaalde resultaten zijn nog wel eens wisselend per jaar, maar door met de gemiddelden
te werken van deze twee periodes krijgen we een betrouwbaarder beeld.
Positief in deze periode is het jaar 2006 te noemen. Deze uitschieter met 34 kwalificaties en 12 EV’s met
een totaal van 46 wordt kort gevolgd door het jaar 2003. In dit jaar vielen er 31 kwalificaties en 6 EV’s
met een totaal van 37 stuks. Dat er in deze periode niet elk jaar zoveel kwalificaties vielen blijkt uit het
magerste jaar in deze periode, te weten 2005, hier vielen er slechts 7 kwalificaties en 5 EV’s. Het
gemiddelde uit deze periode schetst een betrouwbaar beeld. Gemiddeld vielen er elk jaar 27
kwalificaties en EV’s. Als we enkel de kwalificaties mee tellen en daarmee dus de EV’s en CQN laten
vervallen, dan is het totaal gemiddelde 20 kwalificaties per jaar.
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1.4 Behaalde resultaten periode 2011-2017
In deze periode wordt het zichtbaar dat er een verandering opgetreden is. Daar waar de beste vier jaren
bestaan uit 20 tot 25 kwalificaties en EV’s is over gehele breedte te zien dat het aantal significant
afneemt. In negatieve zin steekt het jaar 2013 er met kop en schouders boven uit met maar 7
kwalificaties en 6 EV’s. In de zeven jaar voor 2011 waren de totaal kwalificaties en EV’s nog 197, daar
waar dit in de afgelopen zeven jaar nog maar 129 waren.
Gemiddeld vielen er elk jaar 18,4 kwalificaties en EV’s. Als we enkel de kwalificaties mee tellen en
daarmee dus de EV’s en CQN laten vervallen, dan is het totaal gemiddelde 13,1 kwalificaties per jaar.
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1.5 Behaalde resultaten (vergelijking) periode 2000-2017
Tot nu toe zijn de resultaten per periode getoond. In de onderstaande eerste en tweede tabel zien we het
totaal overzicht van de twee periodes gecombineerd, oftewel vanaf 2000 tot en met 2017. De eerste tabel
geeft de kwalificaties gecombineerd met de vermeldingen EV en CQN weer. De tweede tabel de te
behalen kwalificaties Uitmuntend, Zeer Goed en Goed.
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We zien dat in 2011 een dalende lijn ingezet is en het ogenschijnlijk redelijke herstel in 2014 – 2015
blijkt niet stabiel. Dit blijkt ook als we de twee periodes tegen elkaar afzetten door te kijken naar de
gemiddelde kwalificaties per jaar, zowel inclusief als exclusief de EV’s.
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Zoals de tabel weergeeft kent de periode 2000-2010 elk jaar gemiddeld 27 kwalificaties en EV’s.
Als we dit vergelijken met de periode 2011-2017 dan zien we een gemiddelde van 18,4 kwalificaties en
EV’s wat een daling is van 31,8 procent.
Wanneer we enkel kijken naar de kwalificaties in de periodes dan geeft de tabel het volgende beeld
weer. In de periode 2000-2010 waren er elk jaar gemiddeld 20 kwalificaties. De periode 2011-2017
kende gemiddeld elk jaar 13,1 kwalificaties. In de lijn van de gegevens inclusief EV’s geeft ook dit een
daling weer van 34,3 procent.
Deze afname is aan meerdere zaken toe te rekenen:
 Veranderende landbouw
 Afname hoender (wild) stand
 Toename predatoren
 Ervaren voorjagers kiezen vaker voor andere rassen
 Afname ervaren veldwerk fokkers
 Minder Drentsche Patrijshonden behalen resultaten
Het is dan ook te eenvoudig om te stellen dat enkel de kwaliteit van de Drentsche Patrijshond op
veldwedstrijden afneemt. Dit neemt niet weg dat dit zeker ook aan de orde is, zoals blijkt uit de
getoonde resultaten. Bijvoorbeeld qua aantal deelgenomen Drentsche Patrijshonden zijn de jaren 2008
en 2016 goed te vergelijken met elkaar. In 2008 waren er nog 24 kwalificaties op de 25 deelnemers, waar
dat er in 2016 nog 13 waren op 24 deelnemers.
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1.6 Conclusies onderzoek veldwedstrijden periode 2000-2017













Het aantal deelgenomen honden is met 11,6 procent afgenomen in de periode 2011 - 2017.
De meest behaalde kwalificatie is Goed.
Het jaar 2006 met 34 kwalificaties en 12 EV’s (Eervolle Vermelding) is het beste jaar sinds 2000.
Het jaar 2013 is met 7 kwalificaties en 6 EV’s het slechtste jaar sinds 2000.
De periode 2000-2010 kende elk jaar gemiddeld 27 kwalificaties en EV’s.
De periode 2011-2017 kende elk jaar gemiddeld 18,4 kwalificaties en EV’s
De periode 2000-2010 werden er elk jaar gemiddeld 20 kwalificaties behaald.
De periode 2011-2017 werden er elk jaar gemiddeld 13,1 kwalificaties behaald.
In de vergelijking met beide periodes blijkt dat het aantal behaalde kwalificaties sterk afneemt
met 34,3%.
In de vergelijking met beide periodes neemt ook het totaal aantal behaalde resultaten met 31,8%
sterk af.
De laatste twee jaren (2016-2017) laten geen herstel zien. Deze geeft eerder bevestiging voor een
verdere afname in behaalde resultaten in de aankomende jaren.
In 2017 zijn er wederom minder kwalificaties, te weten 10. Ook de totaal resultaten, te weten
16, zijn een daling t.o.v. het gemiddelde van de periode 2011-2017 en daarmee vanzelfsprekend
die van 2000-2010. Daarnaast zijn er nu ook minder deelnemende honden dan de voorgaande
jaren, te weten 20.
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Apporteerproeven
In hoofdstuk 2, de apporteerproeven, oftewel het werk na het schot gaan wij in op de meerdere vormen
proeven. Hiervoor geeft de GBC uitgebreid uitleg op de website en zijn er tal van verwijzingen te vinden
op pagina 17 van dit rapport. Toch een korte opsomming van de mogelijkheden zoals wij die kennen in
Nederland.
SJP
Kort de volgende uitleg over de SJP (standaard jachthonden proef) De SJP is een samenstel van
kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven. De jachthondenproef heeft in eerste instantie ten
doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid van het werk na het schot van de deelnemende
honden. Voorheen bekend als de K.N.J.V. proef.
MAP
De Meervoudige Apporteer Proef. Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk na het schot
van de deelnemende honden onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Deze proef is er op B
en op A niveau, honden dienen zich te kwalificeren door het behalen van SJP B of A diploma’s.
PJP
De PJP (Provinciale Jachthondenproef) is een regionale proef waar honden uit komen die zich het
afgelopen seizoen bewezen hebben op de Meervoudige Apporteer Proeven. Dit is een relatief jonge
vorm van proef. Per regio één PJP per jaar en men kan enkel mee doen in de regio waarin men
ingeschreven is. Tot nu toe zijn er slechts drie Drentsche Patrijshonden die in 2011, 2015 en 2016 een
PJP B diploma hebben behaald en er is nog geen één PJP A diploma behaald.
Nimrod
De beste afgevaardigde per ras met minimaal twee MAP A diploma’s in dat jaar wordt uitgenodigd om
tegen 17 andere honden te strijden voor de beste jachthond van dat jaar. De Drentsche Patrijshond op
de Nimrod was voor het laatst in 2006.
Doordat de deelnames van Drentsche Patrijshonden aan SJP en MAP het meest voorkomt, kijken we
met name naar de resultaten van deze twee proeven soorten op ras niveau. Immers de PJP en Nimrod
kennen beide een instap niveau en zoals eerder omschreven zijn de resultaten hiervan sinds 2006 een
gegeven wat op zich zelf staat.
Uit de uitslagen van het ras de Drentsche Patrijshond vanaf 2007, heb ik de volgende zes punten
opgesteld:
 Deelgenomen Drentsche Patrijshonden
 De Standaard Jachthonden Proef resultaten
 De Standaard Jachthonden Proef Beesd – Heerlijkheid Mariënwaerdt resultaten
 De MAP en PJP resultaten
 Diskwalificatie
 Conclusies
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2.1 Deelgenomen
Van de jaren 2008 en 2012 zijn helaas niet alle data compleet in tegenstelling tot de overige jaren. Zo
mis ik hier het totaal aantal deelgenomen honden en diskwalificaties. Wel zijn van deze twee jaren de
honden met diploma bekend. Daarom is vast te stellen dat in 2008 er zeker 60 verschillende honden
deelgenomen hebben, waar er daarnaast ook 15 actief waren op de SJP in Beesd (welke in dat jaar
nergens anders een diploma behaalden). In 2012 waren er 40 honden met diploma en waar er daarnaast
ook 10 actief waren op de SJP in Beesd (welke in dat jaar nergens anders een diploma behaalden). In de
periode 2007-2017 werden er gemiddeld elk jaar 100 diploma’s op ras niveau behaald. Dit blijft in de
loop der jaren stabiel, terwijl er sinds 2014 minder Drentsche Patrijshonden actief zijn op de proeven.
Het gemiddeld aantal diploma’s per Drentsche Patrijshond is dan ook toegenomen in 2007 1,31
diploma per Drentsche Patrijshond, waar dat er in 2016 1,64 diploma per Drentsche Patrijshond waren.
Steeds minder Drentsche Patrijshonden doen mee met proeven. Ook hier zijn gemiddelden vergeleken,
te weten 2007/2009/2010/2011 ten opzichte van 2014/2015/2016/2017 dan valt een afname van 19,4%
qua aantal deelgenomen Drentsche Patrijshonden te constateren.
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2.2 Standaard Jachthonden Proef resultaten
Bij de SJP (voorheen K.N.J.V. proef) blijft de laatste jaren het A diploma beperkt tot 1 of 2 diploma’s.
Voor deelname aan de Nimrod heeft een hond twee A diploma’s nodig en daarna twee MAP A
diploma’s, dit laatste in één kalenderjaar. Waar er in 2004, 2005 en 2006 elk jaar Drentsche
Patrijshonden deelnemers waren, is er sinds die tijd geen Drentsche Patrijshond meer geweest op de
Nimrod. De resultaten op A niveau zijn dan ook sterk afgenomen.
Op B niveau is er een positieve tendens, want er zijn steeds meer B diploma’s, terwijl er steeds minder
Drentsche Patrijshonden actief zijn op proeven. Dit is dan ook een positieve ontwikkeling te noemen
voor het ras.
Bij het C diploma zien we helaas een ander beeld, deze neemt namelijk geleidelijk af. Deze proef welke
uiterst geschikt is voor de onervaren voorjager en zijn hond, of de beginnende en/of jeugdige hond heeft
namelijk wel waarde. Het C diploma geeft een beeld weer over de bruikbaarheid voor het werk na het
schot. Immers de basis gehoorzaamheid wordt getest op onderdeel A/B/C en bij proef D/E zijn er twee
soorten apporten, te weten konijn (haarwild) te land en eend (veerwild) uit water met schot. Ernstige
fouten zoals schotschuw, wild aansnijden, maar ook zijn wil tot aannemen van water kunnen hier
beoordeeld worden.
Het jaar 2008 was met 60 diploma’s het productiefste jaar voor het ras in de afgelopen 11 jaar. Daar
waar 2012 met 40 diploma’s het minst productief te noemen was uit de periode. Het is dan ook spijtig
dat juist over deze twee jaren de data over deelgenomen en diskwalificaties niet volledig is.

SJP Resultaten
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2007

2008

2009

2010

2011

A diploma

2012
B diploma

2013

2014

2015

2016

2017

C diploma

Behaalde SJP diploma’s Drentsche Patrijshonden

Gebruikshondencommissie - vereniging “De Drentsche Patrijshond”, 1 mei 2018

12

2.3 Standaard Jachthonden Proef Beesd - Heerlijkheid Mariënwaerdt resultaten
Elk jaar organiseert de Gebruikshondencommissie voor de vereniging De Drentsche Patrijshond de SJP
te Beesd op het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Doorgaans doen hier vier, vijf Stabijwetterhounen mee en de overige deelnemers zijn Drentsche Patrijshonden. De gemiddelde deelname
aan de SJP was hier de afgelopen 11 jaar 47,6 honden. In 2015 en 2016 was de deelname het
gemiddelde, maar in 2017 was dat ver onder het gemiddelde. Gezien het feit dat dit in de afgelopen 11
jaar al eerder voorgevallen is, is hier nu geen structurele conclusie aan te verbinden. In 2009 waren er
net als in 2017 het minst aantal deelnemers, te weten 37. Met de deelname van 32 Drentsche
Patrijshonden kunnen we wel spreken van het slechtste jaar in de reeks van 11.
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2.4 MAP en PJP
De meervoudige apporteerproeven kent de MAP en de PJP. De resultaten zijn zoals eerder benoemd
op A niveau sterk afgenomen. Ook was dit aan de orde op B niveau in de jaren voor 2015, exclusief
2009. Een opleving in 2015 van behaalde MAP B diploma’s lijkt deels verband te hebben gehad met de
gestarte GBC apporteertraining in 2015 op B niveau. Van de zeven deelnemers hebben er vijf één of
meerdere MAP B diploma’s behaald. Twee van hen heeft een PJP B diploma behaald, wel zijn er in
2017 vier van de deelnemers gestopt.
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2.5 Diskwalificatie
Op proeven kunnen honden ook gediskwalificeerd worden. In het Algemeen Reglement
Jachthondenproeven staat omschreven wat zorgt voor dit resultaat.
Artikel A.17
4. Bij verdenking van hardheid in de bek moet de keurmeester het geapporteerde wild onderzoeken op
beschadigingen. 5. Een hond die bij welke proef dan ook schotschuw blijkt te zijn, wild aansnijdt,
begraaft, verstopt of beschadigt, wordt gediskwalificeerd. 6. Een gedelegeerde is bevoegd om honden die
een ernstig agressief gedrag vertonen te diskwalificeren. 7. Een hond die gediskwalificeerd is, mag daarna
geen enkele proef meer afleggen.
Het betreft hier dan ook een ernstige fout of fouten. Wel lijkt dit aantal qua nominale cijfers stabiel.
Echter wanneer dit afgezet wordt op het aantal deelgenomen Drentsche Patrijshonden dan zien we dat
dit aantal wel stijgt. Te weten over het gemiddelde van de jaren 2007/2009/2010/2011 ten opzichte van
2014/2015/2016/2017 dan waren er 78,5 en 63,3 deelnames gemiddeld per jaar. Of te wel 14,3% in de
periode 2007/2009/2010/2011 op het totaal aantal honden had een diskwalificatie, waar dat in de
periode 2014/2015/2016/2017 19% was. Let wel; het betreft het gemiddelde op het totaal aantal
deelgenomen Drentsche Patrijshonden, waar één hond meerdere diskwalificaties kan ontvangen. Neem
dan ook in overweging dat het niet het gemiddelde is op het totaal aantal proeven of op behaalde
diploma’s. Zoals vermeld ontbreken de gegevens over de jaren 2008 en 2012. Wel zijn de gegevens
bekend van de SJP te Beesd en daar viel in 2008 één diskwalificatie en in 2012 vier.
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2.6 Conclusies onderzoek apporteerproeven periode 2007-2017
















Vanaf 2014 is er een dalende lijn zichtbaar qua deelnemende Drentsche Patrijshonden aan
proeven. Dit lijkt structureel kijkende naar de jaren vanaf 2014. Vanaf dat punt zijn er elk jaar
minder deelnemende Drentsche Patrijshonden en waar 2017 met 53 stuks het dieptepunt van
2016 verbreekt.
Twee periodes tegen elkaar afgezet qua deelgenomen honden te weten; 2007/2009/2010/2011
ten opzichte van 2014/2015/2016/2017 dan is er 19,4% afname in de laatste periode zichtbaar.
Het aantal behaalde diploma’s voor het ras is stabiel, rond de 100 stuks.
Het gemiddeld aantal diploma’s per Drentsche Patrijshond neemt toe. Immers een kleinere
groep deelnemers behaalt hetzelfde aantal diploma’s. Deze kleinere groep voorjagers van
Drentsche Patrijshonden haalt met name meer B diploma’s op SJP’s.
Zoals blijkt uit de PJP diploma’s, A diploma’s en Nimrod deelname is het een gegeven dat
Drentsche Patrijshonden met resultaten van hoog niveau steeds sporadischer voorkomen.
Vanaf 2013 is er een positieve verandering zichtbaar in de toegenomen SJP B diploma’s voor
het ras.
Het aantal SJP C diploma’s neemt geleidelijk af voor het ras.
Kijkende naar de hoeveelheid diploma’s dan was 2008 het meest en 2012 het minst productief.
In Beesd op “onze” SJP waren de afgelopen 11 jaar gemiddeld 47,6 honden aanwezig.
De SJP Beesd 2017 was met 37 deelnemers, mede door 9 afmeldingen, samen met 2009 in 11
jaar het slechtste jaar qua deelnemende honden. Echter met 32 Drentsche Patrijshonden was dit
het minste jaar van de afgelopen 11.
Het aantal MAP B diploma’s is toegenomen de afgelopen 3 jaar, echter betreft het nog altijd
een laag percentage van de deelgenomen Drentsche Patrijshonden met een MAP diploma. Ook
hier speelt het hogere niveau parten.
Diskwalificaties nemen relatief gezien in aantal niet toe. Wel nemen ze toe als het gaat om het
percentage van deelnemende honden, maar niet ten opzichte van de totaal behaalde diploma’s.
Met 41 Drentsche Patrijshonden met een diploma en in totaal 89 diploma’s zijn 2017 tezamen
met 2012 de twee slechtste jaren uit de reeks van 11.
Positief in 2017 is het gegeven dat er acht Drentsche Patrijshonden waren met een MAP B
diploma.
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Informatie
Voor meer informatie vanuit de gebruikshondencommissie zie:
https://drentschepatrijshond.org/ - Jacht & Wedstrijden

Voor meer informatie over Veldwedstrijden kijk op:
Voorjaar:
https://drentschepatrijshond.org/jacht/veldwedstrijden/voorjaarsveldwedstrijden
Najaar:
https://drentschepatrijshond.org/jacht/veldwedstrijden/najaarsveldwedstrijden
Kwalificaties:
https://drentschepatrijshond.org/jacht/veldwedstrijden/kwalificaties-veldwerk
Of voor het Algemeen Veldwedstrijden Reglement (A.V.R.)
http://www.orweja.nl/reglementen/algemeen-veldwedstrijden-reglement-avr/

Voor meer informatie over Apporteerproeven kijk op:
SJP:
https://drentschepatrijshond.org/jacht/apporteerwedstrijden/sjp
MAP:
https://drentschepatrijshond.org/jacht/apporteerwedstrijden/map
PJP:
https://drentschepatrijshond.org/jacht/apporteerwedstrijden/pjp
Nimrod:
https://drentschepatrijshond.org/jacht/apporteerwedstrijden/nimrod
Of voor het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (rode boekje)
http://www.orweja.nl/reglementen/algemeen-reglement-jachthondenproeven-rjp/

Bronvermelding
Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden, met dank aan Betty van der Woude (ambtelijk secretaris

ORWEJA)
Register Vereniging Drentsche Patrijshond, met dank aan Madelien Atema – Van Noort
Archief Gebruikshondencommissie, met dank aan Mirjam Stuijvenberg en Bert Jacobs
Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden, Algemeen Veldwedstrijden Reglement
Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden, Algemeen Reglement Jachthondenproeven
Dit onderzoek is dan ook zo goed mogelijk uitgevoerd met de voorhanden zijnde informatie. Via meerdere, hierboven vermeld staande,
bronnen is getracht alle benodigde informatie zo compleet mogelijk samen te brengen en te analyseren. Cijfers achter de komma zijn afgerond
op 1 decimaal.
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Bijlage:
Op het gebied van veldwedstrijden is er nog meer informatie beschikbaar welke inzicht geeft in de
resultaten wanneer er niet een kwalificatie, CQN of EV werd behaald. Deze aantekeningen worden niet
genoteerd in de jeugd klasse, maar wel in de novice, speciaal en open (kampioen) klasse. Een GPT zou
bijvoorbeeld een indicatie kunnen zijn over de wildstand, maar is hierin niet volledig. De GPT werd
35,2% keer genoteerd in de periode 2001-2017 waar dat in 2017 33,7% keer was. Ook is de verhouding
deelname jeugd t.o.v. de overige klassen in kaart gebracht.

Deelname Veldwedstrijden vs Gemiddeld
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Deelname jeugd, open (en novice en speciaal) t.o.v. het gemiddelde over de periode 2001-2017

Resultaten Veldwedstrijden Procentueel vs Gemiddeld
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Een procentuele weergave over de resultaten van 2013-2017 t.o.v. het gemiddelde resultaat over de periode 2001-2017
berekend over de gemiddelde deelname (73,2) over de periode 2001-2017.
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