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Samenstelling JPC 2021 

- Christine Poelstra-Hooghart, voorzitter 

- Ed Meijer, secretaris 

- Jaap v.d. Horst  

- Ewoud Brouwer  

- Marinus Roseboom  

- Desiree Goossen  

- Christel Schattevoet  

- Helen Zimmermann  

- Daan Toth  

 

Adviesgroep  

De leden van deze groep hebben een adviserende en ondersteunenende functie en zij 

leveren tevens de gedelegeerde namens de JPC op alle clubevenementen . 

Lid van deze adviesgroep zijn: 

- Johan Folmer 

- Jur van Bijnen 

- Theo Verveer  

- Marinus Roseboom  

- Joost de Fouw 

Er werd door de gedelegeerde van elk JPC evenement een gedelegeerde  rapport 

opgesteld, dit rapport werd op de reguliere JPC vergaderingen ter evaluatie besproken. 

 

Labrador Post en Website 

De JPC heeft in 2021 meegewerkt aan de Labrador Post en de website. Het JPC lid 

Christel Schattevoet, tevens lid van de redactiecommissie, verzorgde de JPC kopij voor 

de Labrador Post. 

Helen Zimmermann verzorgde het JPC nieuws op de website van de NLV.   

 

Vergaderingen 

De reguliere JPC vergaderingen vonden in 2021 negen keer  maal plaats: 1 februari, 18 

maart, 29 april, 26 mei, 23 juni, 9 augustus, 9 september, 11 november en 16 december . 

In verband met de COVID-19 maatregelen is de adviesgroep in 2021 niet bij elkaar 

gekomen. 

Het overleg met JPC’s van de andere  retrieverrasverenigingen werd in 2021 slechts 

éénmaal gehouden op 6 oktober. Deze zeer constructieve vergadering werd bijgewoond 

door de voorzitters van de JPC’s. De vergadering in het voorjaar werd afgelast in verband 

met de COVID-19 maatregelen.  

De ( digitale)  vergaderingen van de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR) op 14 januari en 

15 juni werden door de voorzitter van de JPC bijgewoond. 

 

 

 

 



Evenementen 

In verband met COVID -19 maatregelen moest de JPC in het voorjaar vele wedstrijden 

afgelasten. Pas op 19 juni kon de SJP, als eerste evenement plaatsvinden. Vervolgens 

konden er nog drie Workingtesten, een Clubdiplomadagen een OWT en  een MAP 

worden georganiseerd. 

De organisatie van de finale OWT was dit jaar in handen van de NLV. 

Op de Artemisproef op 31 oktober bij kasteel Doorwerth was het niveau van de 

Labradors hoog te noemen. Van de eenentwintig combinaties wisten elf combinaties het 

Artemis certificaat te behalen. 

Het evenementenseizoen werd op 21 november in Montfoort afgesloten met de Asterion, 

de finalewedstrijd voor de B1 en B2 klasse. Er vielen zes diploma’s in de B1 en vier in de 

B2.  

 

Champions Trophy 

De Champions Trophy is in 2021 in verband met COVID-19 afgelast. 

 

Internationale Workingtest  

In augustus 2021 vond in Hongarije de  Internationale Workingtest plaats.Vier teams 

werden door Nederland afgevaardigd. Het NLV team eindigde op een prachtige en 

eervolle zesde plaats.  

 

Veldwedstrijden 

In 2021 heeft de  JPC 2 Novice veldwedstrijden  en 1 CACT veldwedstrijd kunnen 

organiseren.  

 

Nimrod 

Op de jaarlijkse Nimrod gingen negen combinaties met een Labrador de strijd aan. Zes 

Labradors met hun voorjagers haalde het felbegeerde AA diploma. De winnaar was de 

Labrador Wolfeca Bobby Comics met Jos Pieters.  

 

2022 

De evenementenkalender voor 2022 is weer goed gevuld en de JPC hoopt voor een ieder 

kansen, maar vooral ook de gezellige JPC dagen te kunnen bieden. De wedstrijden zijn 

zoveel mogelijk over het land verspreid.  

Naar verwachting zullen we in 2022 weer veldwedstijden op de duiven en de eendentrek 

kunnen organiseren.  

De Internationale Workingtest zal dit jaar in Oostenrijk worden gehouden en de NLV zal 

wederom een team afvaardigen.  

  

Tot besluit 

Dank aan  alle wedstrijdorganisatoren, keurmeesters en andere medewerkers voor hun 

inzet en tijd. Zonder hen is de orgnisatie van een JPC evenement nu eenmaal niet 

mogelijk De onzekerheid of een gepland evenement kon doorgaan maakte het 

organiseren lastig en kostte veel energie. 

Ook een woord van dank aan de jachtcombinaties voor het beschikbaar stellen van hun 

jachtveld.  



Tevens dank aan alle JPC leden voor hun enthousiame, tijd en vooral voor de prettige en 

vriendschappelijke samenwerking. 

 

April 2021 

 

Christine Poelstra-Hooghart 


