N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v a n J a c h t h o o r n bl a z e r s

REGLEMENT INSIGNE-BLAZEN
Versie: juni 2015
A. Organisatie:
______________________________________________________________________________
De organisatie geschiedt door of namens de N.V.J.B. en kan alleen overgedragen
worden aan leden van de N.V.J.B.
Bij het blazen dienen twee officiele afgevaardigden van de N.V.J.B. aanwezig
te zijn in de funktie Hoofdafgevaardigde/Sekretaris. Deze kunnen ter plekke door de muzikaal
coördinator worden aangewezen en bij afwezigheid van deze elk ander bestuurslid van de
NVJB.
B. Jury:
______________________________________________________________________________
De jury bestaat uit drie leden, welke zijn aangewezen door de N.V.J.B.
(Muzikale leiders van jachthoorngroepen bij voorkeur.)
De jury beoordeelt het totale optreden als geslaagd of niet geslaagd.
Cijfers worden er niet gegeven. Er kan niet gediscussieerd worden met de jury over
de wijze van beoordelen of de uitslag.
Bij onvoorziene omstandigheden is de stem van de officiele hoofdafgevaardigde van
de N.V.J.B. beslissend.
C. Deelnemers:
______________________________________________________________________________
De deelname staat open voor iedere jachthoornblazer, die door een lid van de N.V.J.B. is
opgegeven als zijnde bij haar aangesloten, alsook een geregistreerde jachthoornblazer van
de jachthoorngroep individuele blazers
De inschrijving moet geschieden via de N.V.J.B.
Het inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de N.V.J.B.
Er mag slechts een proef worden afgelegd per gelegenheid, dat is de proef waarvoor
men heeft ingeschreven te weten Brons, Zilver of Goud.
Er mag geblazen worden op de Fürst-Pleß of Parforcehoorn.
Beoordeeld wordt de eerste en tweede stem van de Fürst.
D. Signalen:
______________________________________________________________________________
De te blazen signalen zijn de officiële Duitse Jachtsignalen uit het boekje van
uitgever Paul Parey. Ter verduidelijking: Dit wordt in de wandelgangen
“het groene boekje” genoemd. Hoewel het zogenaamde “rode boekje” de eigen par force
stemmen bij de meeste signalen heeft, is het niet mogelijk voor deze partijen een insigne te
bemachtigen. Dit kan uitsluitend met de 1e en 2e stem fürst pless uit het groene boekje.
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E. Het Optreden/Blazen:
______________________________________________________________________________
De Jury overhandigt, ongeveer 10 minuten voor het optreden, een briefje, of enveloppe met
de te blazen signalen aan de deelnemer.
Vlak voor het optreden overhandigt de deelnemer dit briefje, of enveloppe aan de jury en de
jury deelt hem/haar dan mede welke en hoeveel van de verplichte signalen geblazen dienen te
worden.De deelnemer dient recht tegenover de jury te staan, waarbij de overige deelnemers
en/of publiek gehouden zijn de aanwijzigingen van de jury op te volgen.
Het hoofdjurylid is de enige die aanwijzingen mag geven naar de deelnemer.
Tijdens het blazen mag geen muziek gelezen worden.
De signalen worden beoordeeld op de juiste toon, notenwaarden en rhythme.
F. Richtlijnen voor de jurering:
______________________________________________________________________________
Geringe afwijking van het voorgeschreven tempo, alsmede een minder heldere toon
in de hoorn, zullen niet als grove fout worden gerekend.
Opnieuw beginnen bij verkeerde inzet mag alleen bij Brons.
Bij Brons mogen tot 5 fouten gemaakt worden.
Bij Zilver mogen tot 3 fouten gemaakt worden.
Bij Goud mag tot slechts een fout gemaakt worden.
De fouten zijn echter alleen door de jury te bepalen.
G. Uitreiking Insigne en Oorkonde:
______________________________________________________________________________
De uitreiking van het behaalde insigne met oorkonde geschiedt zo snel als mogelijk,
na het afleggen van de proeven door de afgevaardigden van de N.V.J.B.
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N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v a n J a c h t h o o r n bl a z e r s
VERPLICHTE SIGNALEN VOOR BRONS
1. Jacht voorbij (signaalnr. 5)
2. Vertrek (signaalnr. 11)
3. Das Ganze-Aanblazen der Drift (signaalnr. 10/12)
4. Sneller drijven (signaalnr. 15)
5. Drijvers in de ketel (signaalnr. 17)
6. Das Ganze-Drijvers terug (signaalnr. 10/18)
7. Ophouden met schieten (signaalnr. 19)
8. Verzamelen der jagers (signaalnr. 20)
9. Varken dood (signaalnr. 40)
10. Ree dood (signaalnr. 41)
11. Haas dood (signaalnr. 43)
12. Konijn dood (signaalnr. 44)
13. Veerwild dood (signaalnr. 45)
Uit deze 13 signalen worden groepen van vijf signalen samengesteld.
Echter in iedere signaalgroep wordt begonnen met het signaal Vertrek (nr. 11).
Signaalgroep 1
Vertrek nr. 11
Sneller drijven nr. 15
Verzamelen der Jagers nr. 20
Varken dood nr. 40
Haas dood nr. 43

Signaalgroep 5
Vertrek nr 11
Drijvers in de ketel nr 17
Verzamelen der jagers nr 20
Ree dood nr 41
Veerwild dood nr 45

Signaalgroep 2
Vertrek nr. 11
Das Ganze - aanblazen nrs. 10/12
Drijvers in de ketel nr. 17
Ree dood nr. 41
Konijn dood nr. 44
Signaalgroep 3
Vertrek nr. 11
Jacht voorbij nr. 5
Das Ganze - drijvers terug nrs. 10/18
Veerwild dood nr. 45
Ree dood nr. 41
Signaalgroep 4
Vertrek nr. 11
Ophouden met schieten nr. 19
Sneller drijven nr. 15
Varken dood nr. 40
Haas dood nr. 43
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VERPLICHTE SIGNALEN VOOR ZILVER
1. Eten (signaalnr. 3)
2. Jacht voorbij en Halali (signaalnr. 5/6)
3. Das Ganze - Aanblazen der Drift (signaalnrs. 10/12)
4. Sneller drijven (signaalnr. 15)
5. Drijvers in de ketel (signaalnr. 17)
6. Das Ganze - Drijvers terug (signaalnrs. 10/18)
7. Verzamelen der Jagers (signaalnr. 20)
8. Hert dood (signaalnr. 36)
9. Damhert dood (signaalnr. 37)
10. Varken dood (signaalnr. 40)
11. Ree dood (signaalnr. 41)
12. Vos dood (signaalnr. 42)
13. Haas dood (signaalnr. 43)
14. Konijn dood (signaalnr. 44)
15. Veerwild dood (signaalnr. 45)
Uit deze 15 signalen worden groepen van vijf signalen samengesteld.
Echter in iedere signaalgroep wordt begonnen met het signaal Hert dood (nr. 36).
Signaalgroep 1
Hert dood nr. 36
Eten nr. 3
Das Ganze-aanblazen der drift nrs. 10/12
Varken dood nr. 40
Ree dood nr. 41

Signaalgroep 5
Hert Dood nr 36
Eten nr 3
Sneller drijven nr 15
Varken dood nr 40
Ree dood nr 41

Signaalgroep 2
Hert dood nr. 36
Jacht voorbij - Halali nrs. 5/6
Sneller drijven nr. 15
Damhert dood nr. 37
Vos dood nr. 42
Signaalgroep 3
Hert dood nr. 36
Sneller drijven nr. 15
Verzamelen der Jagers nr. 20
Haas dood nr. 43
Damhert dood nr. 37
Signaalgroep 4
Hert dood nr. 36
Das Ganze-drijvers terug nrs. 10/18
Drijvers in de ketel nr. 17
Konijn dood nr. 44
Varken dood nr. 40
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VERPLICHTE SIGNALEN VOOR GOUD
1. Reveille (signaalnr. 1)
2. Begroeting (signaalnr. 2)
3. Eten (signaalnr. 3)
4. Jacht voorbij - Halali (signaalnrs. 5/6)
5. Wagenroep (signaalnr. 22)
6. Hondenroep (signaalnr. 21)
7. Das Ganze - Aanblazen der Drift (signaalnrs. 10/12)
8. Sneller drijven (signaalnr. 15)
9. Das Ganze - Drijvers terug (signaalnrs. 10/18)
10. Verzamelen der Jagers (signaalnr. 20)
11. Hert dood (signaalnr. 36)
12. Damhert dood (signaalnr. 37)
13. Moeflon dood (signaalnr. 38)
14. Varken dood (signaalnr. 40)
15. Ree dood (signaalnr. 41)
16. Vos dood (signaalnr. 42)
17. Veerwild dood (signaalnr. 45)
Uit deze 17 signalen worden groepen van vijf signalen samengesteld.
Echter in iedere signaalgroep wordt begonnen met het signaal Reveille (nr. 1).
Signaalgroep 1
Reveille nr. 1
Eten nr. 3
Wagenroep nr. 22
Moeflon dood nr. 38
Varken dood nr. 40

Signaalgroep 4
Reveille nr 1
Verzamelen der jagers nr 20
Eten nr 3
Moeflon dood nr 38
Ree dood nr 41

Signaalgroep 2
Reveille nr. 1
Begroeting nr. 2
Das Ganze - drijvers terug nrs. 10/18
Damhert dood nr. 37
Ree dood nr. 41

Signaalgroep 5
Reveille nr 1
Hondenroep nr 21
Das ganze-aanblazen der drift nrs 10/12
Hert dood nr 15
Veerwild dood nr 45

Signaalgroep 3
Reveille nr. 1
Jacht voorbij - Halali nrs. 5/6
Sneller drijven nr. 15
Damhert dood nr. 37
Vos dood nr. 42
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