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Preambule 
Onder auspiciën van de FCI kan jaarlijks per Aardhondenras slechts één ECP gehouden worden. 
Wenselijk is dat deze proef afwisselend in verschillende landen georganiseerd wordt. Doel van een 
FCI-proef is een aantekening (prestatiebewijs) op internationale basis van de bij de Aardhonden 
Commissie (FCI-EHK) aangesloten landen.  Om de vergelijkbaarheid te vergroten mogen alleen 
honden deelnemen die in een stamboek of bijlageregister van een FCI-lid of contractpartner zijn 
opgenomen alsmede honden die in een stamboek of bijlageregsiter zijn opgenomen van een 
organisatie met wie de FCI een overeenkomst tot wederzijdse erkenning heeft gesloten (AKC, KC, 
CKC). Daarbij moeten deze honden zijn ingeschreven in het stamboek van het land waar de voorjager 
woonachtig is. Voorjagers moeten woonachtig zijn in het land dat ze vertegenwoordigen. Ze moeten 
lid zijn van de betreffende rasclub van het land waar ze woonachtig zijn. 
 
Reglementen 
De reglementen die bij een ECP gebruikt worden zijn door de Gedelegeerdenvergadering van de FCI-
EHK vastgesteld en door de FCI goedgekeurd en van kracht verklaard. Wanneer uit meerdere 
reglementen gekozen kan worden dan beslist de rasclub die de ECP houdt welk reglement van 
toepassing is. Bij het uitschrijven van de ECP moet het toepasselijke reglement worden aangegeven. 
(Een opgave van bij de FCI gedeponeerde reglementen staat in de bijlage .) 
Wanneer er geen rasspecifiek reglement is dan kan bij het houden van een eigen ECP een bij de FCI 
gedeponeerd reglement van een ander aardhondenras gebruikt worden.  
 
Toelatingseisen 
Bij het uitschrijven van een rasspecifieke ECP moeten de toegelaten aardhondenrassen worden 
aangegeven.  
 
Voorwaarden voor het aanmelden 
• Ieder land heeft het recht twee honden en twee reservehonden aan te melden  
• Het land dat de ECP houdt bepaalt het maximum aantal deelnemers.  
• De keuze van deelnemende teams en  de eventueel opvolgende vervangingsteams is de 
verantwoordelijkheid van de bij de ECP leidende organisatie of de rasclub die tot aanmelding voor 
het betreffende land gerechtigd is.  
 
Uitschrijving 
Landen of nationale rasclubs die een ECP willen uitschrijven leggen hun verzoek om toestemming 
voor het houden van een ECP in het volgende of daaropvolgende jaar tot 30 juni van het lopende jaar 
voor aan de voorzitter van de FCI-EHK.  Wanneer er meerdere verzoeken worden gedaan beslist de 
voorzitter - na ruggespraak met de verschillende verzoekers -naar eigen goeddunken en informeert 
het algemeen secretariaat van de FCI hierover.  Indien mogelijk informeert de voorzitter van de FCI-
EHK de landelijke verenigingen vóór 30 september van het voorafgaande jaar over plaats en datum 
van de te houden ECP. Wanneer er geen verzoeken worden gedaan dan kan de voorzitter tijdig die 
landen benaderen waar het wenselijk is dat een ECP proef gehouden wordt. 
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Wanneer in enig jaar geen ECP gehouden wordt dan dient de voorzitter vóór 30 september van het 
voorgaande jaar de landelijke verenigingen en het algemeen secretariaat van de FCI daarover te 
informeren.  
De officiële aanmelding van een Ec-CACIT-Proef bij het algemeen secretariaat van de FCI in Thuin 
moet minstens negen maanden voor de datum van de proef door de nationale koepelorganisatie van 
het land dat de ECP houdt worden gedaan.  
 
Lokale organisatie  
Voor alle zaken met betrekking tot de administratieve en technische uitvoering van een ECP 
is de organiserende rasclub van het betreffende gastland zelf verantwoordelijk. Het draagt de 
financiële verplichtingen die voortvloeien uit de gebeurtenissen, met uitzondering van de vergoeding 
van de door de nationale, buitenlandse rasverenigingen voor de ECP genomineerde keurmeesters. 
De organiserende club zal ervoor zorgen dat alle in de FCI-EHK vertegenwoordigde, bij de 
ECP betrokken rasspecifieke organisaties, zo mogelijk uiterlijk 30 november van het voorgaande jaar 
over het houden en de organisatie van de ECP worden geïnformeerd.  
 
Keurmeesters 
In principe heeft ieder land of iedere nationale rasclub dat deelnemende teams voor een ECP 
aanmeldt het recht een keurmeester te vragen. Het organiserende land of diens rasclub heeft het 
recht de overige keurmeesters die nodig zijn te nomineren. Ieder land of iedere rasclub is volledig 
verantwoordelijk voor de vergoeding van de onkosten van de door hem/haar genomineerde 
keurmeesters. 
  
Gedelegeerde van de FCI-EHK  
Bij iedere ECP kunnen de voorzitter en/of vice-voorzitter van de FCI-EHK een deskundige delegeren.  
De gedelegeerde heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
• De organisator tijdens de voorbereiding van de proef te helpen en te adviseren. 
• Te bewaken dat de nationale kynologische organisatie van het gastland alle regels en bijzondere 
bepalingen van de FCI navolgt en dat deze tijdens de proef correct toegepast worden.   
• Klachten die tijdens de proef naar voren worden gebracht of schendingen van de FCI regels te 
noteren.  
• Het bestuur van de FCI EHK schriftelijk te informeren over de gebeurtenissen, de klachten over te 
brengen alsmede het bestuur bij mogelijk nodige oplossingen te ondersteunen.  
 
De gedelegeerde vertegenwoordigt de FCI-EHK indien de voorzitter en/of vice-voorzitter van de FCI-
EHK niet bij de proef aanwezig is.  
Alle reis-, overnachtings- en verblijfskosten van de gedelegeerde worden door de organiserende 
nationale organisatie gedragen. De vergoeding geschiedt conform het reglement voor FCI-
keurmeesters „Ergänzenden Vorschriften für die Reisekosten der Richter“. 
De gedelegeerde kan, indien door de organisatie van de ECP gewenst, als keurmeester aangesteld 
worden. 
 
Inwerkingtreding 
Dit reglement werd door de FCI-EHK tijdens een bijzondere gedelegeerdenvergadering op 04.07.2010 
in Zürich aangenomen und treedt op 01 januari 2011 in werking. 
Het vervangt alle voorgaande reglementen en besluiten. 
Dit reglement werd door het FCI-Bestuur tijdens de vergadering in Dortmund in 
oktober 2010 goedgekeurd. 

 
  



 

ECP voor Aardhonden Pagina 3 
 

Bijlage bij het reglement Europa-Cup-Proeven (ECP) voor 
Aardhonden 
 
De volgende rasspecifieke reglementen die bij een ECP gebruikt mogen worden zijn momenteel bij 
de FCI gedeponeerd: 
 
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)] 

 
• Vol-gebruiksproef voor Dashonden (VGP) 

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


