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Het begrip „Aardhonden“: 
 
Aardhonden zijn 
• Honden behorende tot de FCI-Rasgroepen 3 en 4, die volgens de op hen van toepassing zijnde FCI-
rasspecifieke regels aan werkproeven kunnen deelnemen, 
• Terrier-Rassen, die op landelijk niveau, op aanvraag van een nationale vereniging, aan werkproeven 
kunnen deelnemen, 
• en die geschikt zijn om in een kunst- of natuurbouw met succes op de vos of das te werken. 
 
De volgende rassen voldoen hieraan: 
 
FCI-Standaard Ras Werkproef (volgens FCI-Standaard) 

010/G3 Border Terrier Zonder werkproef 
012/G3 Foxterriër (korthaar) Werkproef facultatief 
078/G3 Welsh Terriër Zonder werkproef 
102/G3 Duitse Jachtterriër Met werkproef 
148/G4 Dashond (Teckel) Met werkproef 
169/G3 Foxterriër (draadhaar) Werkproef facultatief 
339/G3 Parson Russel Terriër Met werkproef 
345/G3 Jack Russel Terriër Met werkproef 
 
Deze lijst kan op ieder gewenst moment op aanvraag van de Aardhonden Commissie (EHK) door de 
FCI verbeterd of aangevuld worden. 
 
 
Reglementen waarbij een aanspraaksrecht (CACIT) voor de titel CIT wordt 
verleend  
 
Een aanspraaksrecht (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail CACIT) kan alleen 
bij proeven toegekend worden die door de FCI zijn goedgekeurd. De reglementen, waarbij een CACIT 
toegekend kan worden, worden door de EHK opgesteld, door de gedelegeerdenvergadering van de 
EHK aangenomen en door de FCI goedgekeurd en in werking verklaard. 
(Voor een opgave van bij de FCI gedeponeerde reglementen zie de bijlage.) 
 
Aantekeningen, die uitdrukkelijk vóór een FCI-CACIT-Proef behaald moeten zijn, zijn in het re glement 
onder “Toelatingseisen” opgesomd. Bewijzen voor deze aantekeningen, zoals ook de gewenste 
kwalificatie behaald op een internationale tentoonstelling, moeten reeds bij de aanmelding voor de 
CACIT-proef overgelegd worden.  Het naderhand overleggen van deze gewenste bewijzen wordt niet 
getolereerd, een eventueel behaald CACIT zal ongeldig verklaard worden. 
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Homologatie van de titel Champion International de Travail (CIT) 
 
Aardhonden die overeenkomstig de Inleidende bepalingen van de FCI (Reglement artikel II)  

• ongeacht hun leeftijd, twee CACIT verdiend hebben onder twee verschillende keurmeesters 
in twee verschillende landen of bij proeven van clubs uit twee verschillende 
Landesverbänden, ongeacht welke van het door de FCI goedgekeurde reglement werd 
toegepast; en  

• op een leeftijd van minimaal 15 maanden de benodigde minimale kwalificatie (minstens 
“zeer goed” op een internationale hondententoonstelling van de FCI in de 
gebruikshondenklasse, tussenklasse, kampioensklasse of open klasse), ongeacht het aantal 
getoonde honden behaald hebben,  

kunnen een aanvraag voor bekrachtiging van de titel CIT via de betreffende landelijke organisatie bij 
de FCI indienen. 
 
Inwerkingtreding 
 
Dit reglement werd door de EHK ter gelegenheid van de bijzondere gedelegeerdenvergadering van 
04.07.2010 in Zürich aangenomen en treedt op 1 januari 2011 in werking. 
Het vervangt alle voorgaande reglementen en besluiten. 
 
Dit reglement werd door het FCI-Bestuur in zijn vergadering van oktober 2010 in 
Dortmund goedgekeurd. 
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Internationaal Werkkampioenschap (CIT) 
 

Bijzondere bepalingen voor Aardhonden 
 

Bijlage 
 

De volgende reglementen zijn momenteel bij de FCI gedeponeerd: 
 
Aardhonden 
 

• Europa-Cup-Proeven (ECP) voor Aardhonden 
[Europa-Cup-Prüfungen (ECP) für Erdhunde – Reglement (FCI-Vorstand, Dortmund, 
Oktober 2010)] 

 
Duitse Jachtterriërs 
 

• Internationaal jachtproevenreglement voor Duitse Jachtterriërs van de vereniging “Verband 
für Deutsche Jagdterrier e.V.” 
 [Internationale Jagdprüfungsordnung für deutsche Jagdterrier durch den Verband für 
Deutsche Jagdterrier e.V. (FCI-Vorstand, München, März 2001)] 

 
Dashonden 
 

• Internationale Veelzijdigheidsproef voor Dashonden (InterVp) 
[Internationale Vielseitigkeitsprüfung für Dachshunde (InterVp) (FCI-Vorstand, 
Dortmund, Oktober 2010)] 

 
• Vollgebrauchsprüfung voor Dashonden (VGP) 

[Vollgebrauchsprüfung für Dachshunde (VGP) (FCI-Vorstand, Wien, 2009)] 


