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GPJC 2002
Gezien het grote succes van deze wedstrijd

werd besloten om na 5 jaar, in 2001, de
wedstrijd te herhalen.

In 2001 heerste echter de MKZ crisis(mond
en klauwzeer) zodat de GPJC een jaar werd

opgeschoven naar 2002. 

Plaats van handelen: Z.W. Nederland, op 18
en 19 oktober 2002. 
Winnaar werd de Duitse Staande
Draadhaar Altmaerkers Pico van

voorjager / eigenaar
J. Tiecken met de volgende kwali�caties:
Veldwedstrijd:  15 punten
Apporteerwedstrijd:  Goed
Jachthondenproef:  A-diploma (92 punten)

Zweetspoorproef: 2e Zeer Goed
Exterieur:  Uitmuntend 

Totaal 332 punten

Op initiatief van en bedacht door de destijds
zittende voorzitter, Pieter Rooijakkers, heeft
de Continentale in 1996 een vijfkamp

georganiseerd ter gelegenheid van het 100
jarig bestaan van de vereeniging.

Een tweedaagse wedstrijd om de all-round
jachthond te selecteren.Dat gebeurde op:- een

veldwedstrijd (voor het schot) CAC- een
apporteerwedstrijd ter drijfjacht CAC- een
veldwedstrijd op zweetspoor CAC- een
KNJV-proef- een exterieur keuring.

Deze unieke wedstrijd in de

jachthondenwereld in Nederland kreeg de
naam van de ere-voorzitter, oud voorzitter van
de Continentale, van het Field Trial Comité
en van de Jachthonden Wedstrijd Raad, de
heer C.J. (Jan) Coldewey.

GPJC 2006
5 jaar later, 2006, was Z.W. Nederland

wederom het toneel voor de GPJC.
Data: 16 en 17 oktober.

Winnaar van deze editie de Cesky Fousek
Cirk z Tesinovskych Buku van

voorjager / eigenaar F.J. Voslar
met de volgende kwali�caties:
Veldwedstrijd:  3e Zeer Goed
Apporteerwedstrijd:  Zeer Goed
Jachthondenproef:  A-diploma (91 punten)
Zweetspoorproef: Goed

Exterieur:  Uitmuntend

Totaal 372 punten

GPJC 1996
De wedstrijd werd op 18 en 19 oktober

1996 gehouden in de Noord-Oost polder en
de Flevopolder.

Winnaar werd de Duitse Staande Draadhaar
Guido v.d.Bruggenhoek

van voorjager / eigenaar J.W.ten Brinke
met de volgende kwali�caties:
Veldwedstrijd:  1e Uitmuntend / CACT
 Apporteerwedstrijd: 2e Zeer Goed
 Jachthondenproef:  B-diploma (73 punten)
 Zweetspoorproef: 3e Uitmuntend

Exterieur:  Zeer Goed

Totaal 411 punten

De heer Coldewey schreef in zijn
voorwoord van het programmaboek het
volgende:

"Een ideale hond voor de jager is een
hond die als staande hond functioneert
vóór het schot, het wild vindt ná het
schot, die het spoor kan volgen bij de
nazoek op grofwild, voldoet aan de
eisen van dressuur en africhting en
over een fraai exterieur beschikt."




