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FCI Reglement voor de Internationale Veelzijdigheidsproef 
(InterVP) 

voor Dashonden 
 
Preambule 
FCI Standard No. 148 bevat de navolgende definitie van de Dashond (ook Teckel genoemd):  
“Uit « Brakken », werden voortdurend honden gefokt die in het bijzonder geschikt waren voor jacht 
onder de grond.  Uit deze kortbenige honden kristalliseerde de dashond die als één der meest 
veelzijdige jachtgebruikshondenrassen gewaardeerd wordt. Hij laat ook uitstekende prestaties zien 
boven de grond zoals bij het luid-op-spoor jagen, bij het opstoten van het wild en bij het zweetwerk.” 
 
Het doel van deze proef met CACIT die telt voor de titel van FCI Werkkampioen (CIT) is de brede 
inzetbaarheid van de teckel bij het jachtgebruik te laten vaststellen. 
Gedurende de 2-daagse test moet de teckel zich wat betreft gedrag, karakter en temperament van 
zijn allerbeste kant laten zien. Dashonden zijn vriendelijk van aard, angstig noch agressief, met 
gelijkmatig temperament.  Het zijn gepassioneerde, vasthoudende en snel jagende honden met een 
excellente neus. 
 
Alle FCI-leden en contractspartners moeten in staat zijn de InterVP conform dit reglement uit te 
voeren, daarbij rekening houdend met het grote belang van dierenbescherming en alle relevante 
regelgeving. 
 
Inschrijving 
FCI-leden en contractpartners zijn gerechtigd een InterVp te organiseren. Een nationale organisatie 
die een InterVp wil organiseren kan de verantwoordelijkheid delegeren aan haar leden. Het 
voornemen om een InterVp te organiseren moet vóór eind februari worden gemeld bij de Voorzitter 
van de FCI-Aardhonden Commissie.  
Bij de aanvraag moeten de volgende zaken worden vermeld: 
• Plaats en datum van de proef 
• Adres van de gedelegeerde wedstrijdleider 
• Laatste dag van inschrijving 
• Inschrijfgeld in nationale valuta. Inschrijfgelden worden niet terugbetaald bij terugtrekken van 

een aanmelding of bij niet verschijnen bij de proef. 
Na verificatie van de eisen deelt de Voorzitter van de FCI-Aardhonden Commissie uiterlijk 31 maart 
zijn goedkeuring voor het doorvoeren van de InterVP mee.  
 
De organiserende vereniging (e.g. the Deutscher Teckel Club – DTK) is verantwoordelijk voor de 
bekendmaking van de proef in de diverse bladen van de leden van de FCI Aardhonden Commissie.  
De InterVp zal niet worden gepubliceerd via het FCI kantoor. De aanvraag voor goedkeuring voor het 
toekennen van het CACIT dat meetelt voor de titel Internationaal Werkkampioen (CIT) moet worden 
ingediend door de organiserende vereniging bij het relevante nationale orgaan (e.g. VDH). 
Er zijn tenminste zes inschrijvingen nodig, die in een catalogus worden opgenomen, om een CACIT 
proef te houden. Belangstellende voorjagers kunnen zich direct bij de wedstrijdleiding melden. 
Inschrijvingen behoeven niet via een lid-vereniging (Landesverband) te lopen.  
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Wedstrijdreglement 
Door aanmelding voor de InterVp erkennen de deelnemers de toepasselijkheid van dit reglement. 
Iedere aansprakelijkheid van de organisator voor ongevallen met honden of personen of andere 
schade tijdens en tengevolge van de proef wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door deelname verklaren 
deelnemers zich met deze voorwaarde akkoord.   
 
Inhoud van de proef 
De deelnemende teams worden tijdens twee opeenvolgende dagen beoordeeld op de navolgende 
onderdelen: 
• Werk op het zweetspoor (hiermee moet de proef begonnen worden) 
• Gehoorzaamheid 
• Stöberen 
• Luid-op-spoor-proef 
 
Toelatingseisen 
Deze proef staat uitsluitend open voor Dashonden. Ze moeten een FCI stamboom hebben en zijn 
ingeschreven in het stamboek van het land waar de eigenaar woonachtig is.  
Kopie van de volgende documenten moet aan de wedstrijdleiding worden gestuurd bij inschrijving 
voor de InterVp: 
• Stamboom (voor- en achterkant) 
• Bewijs dat de hond minimaal de kwalificatie “zeer goed” heeft behaald op een internationale 

CACIB show gehouden onder auspiciën van de FCI in de gebruikshonden-, tussen of open klasse 
• Bewijs van het behalen van een bouwproef of natuurbouwproef op vos of das 
• Bewijs dat het inschrijfgeld aan de organisatie is overgemaakt 
 
Organisatie van de proef ter plaatse 
De teckelclub van het organiserende land is verantwoordelijk voor alle administratieve en technische 
aspecten van de InterVp organisatie. Het financiële risico wordt gedragen door de teckelclub die de 
proef doorvoert.  
 
Keurmeesters  
• Een keurmeester mag geen hond beoordelen waarvan hij de fokker, bezitter of mede-bezitter was, 
die hij afgericht of voorgejaagd heeft, in zoverre er sinds de bezitswissel of africhting niet minstens 
zes maanden zijn verstreken voordat hij bij de InterVp  als keurmeester optreedt. Hetzelfde geldt 
voor honden die aan zijn naaste  bloedverwanten of partner toebehoren.  
• Vóór de proef moet  ter waarborging van een goede uitvoering en een uniforme beoordeling een 
grondige keurmeestersbespreking plaatsvinden.. 
• Per keurmeestersgroep zijn maximaal zes teams toegestaan. 
• Een keurmeestersgroep bestaat uit drie keurmeesters. 
• Aspirant-keurmeesters mogen deelnemen als onderdeel van hun training, maar mogen geen 
keurmeester vervangen. Zij dragen hun eigen kosten.  
• Voor iedere keurmeestersgroep moet een internationaal geaccrediteerde buitenlandse 
keurmeester worden uitgenodigd. 
• Buitenlandse keurmeesters zijn alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van hun nationale 
koepelorganisatie. Deze toestemming moet, op aanvraag van de organisatie, tijdig bij de 
koepelorganisatie van het organiserende land (bijv. VDH) verkregen worden. 
• Per keurmeestersgroep mag een “gastkeurmeester” van een andere jachthondenvereniging 
aangesteld worden, maar deze mag niet worden benoemd als voorzittende keurmeester.  
• Keurmeesters en aspirant-keurmeesters dienen de actuele versie van de FCI InterVp 
Prüfungsordnung bij zich te hebben, indien noodzakelijk in een accurate vertaling in hun eigen taal. 



FCI InterVp Pagina 3 
 

• De teckelclub van het gastland is verantwoordelijk voor het uitnodigen van de keurmeesters. De 
club die de proef doorvoert draagt ook hun onkosten. Kosten worden vergoed in overeenstemming 
met de geldende FCI regels zoals neergelegd in de bijlage bij het Reglement für Ausstellungsrichter 
der FCI „Ergänzende Vorschriften für die Reisekosten der Richter“ 
 
Onderdelen van de InterVp 
Op de vooravond aan de proef worden de deelnemers in groepen ingedeeld waarbij aan ieder team 
door de proefleider middels loting een startnummer wordt toegekend.  
 
a) Zweetproef 
 
Algemeen 
• Op sneeuw mogen geen sporen gelegd worden. Als het sneeuwt na het sporenleggen dan kan de 
proef doorgang vinden wanneer het sporenverloop niet herkenbaar is. 
 
Eisen aan het terrein 
• Het bos moet minimaal één schaalwildsoort herbergen. 
• Het leggen van een spoor in een gebied kleiner dan 20 ha is niet toegestaan.  
 
Het verloop van het zweetspoor 
• Bij het begin van het zweetspoor wordt de aanschotplaats de jachtpraktijk nabootsend gemarkeerd 
en het spoornummer aangegeven. 
• Bij de aanschotplaats wordt de aanschotbreuk geplaatst en de vluchtrichting met een breuk 
gemarkeerd. 
• De lengte van het spoor, waarin twee haken en twee wondbedden gelegd moeten worden, 
bedraagt minimaal 600 meter. In het verloop van het spoor mogen hindernissen en moeilijkheden 
zoals beken, struiken en wegen niet uit de weg worden gegaan. 
• Tussen de sporen dient minimaal 150 meter afstand te zijn. 
• De aanschotplaats en wondbedden moeten voorzien worden van snijhaar en duidelijk gemarkeerd 
worden. 
• Aan het einde van het spoor moet het spoornummer aangegeven worden. 
• Het sporenverloop kan schriftelijk beschreven worden of is, voor de voorjager niet zichtbaar, 
gemarkeerd. 
• De afstand van de markeringen is afhankelijk van de overzichtelijkheid van het terrein. 
 
Voorbereiding van de sporen 
• Het spoor dient de natuurlijke gang van ziek wild na te bootsen, maar er wordt niet teruggekeerd. 
• De voor markering van de wondbedden gebruikte delen van wild en het zweet, alsook de bij getipte 
sporen gebruikte lopers moeten van dezelfde wildsoort zijn. 
• Voor het leggen van de sporen mag alleen gebruik worden gemaakt van het zweet van roodwild, 
reewild of damwild; op een proef alleen zweet van eenzelfde wildsoort. Het zweet wordt door de 
organisator ter beschikking gesteld. De te gebruiken zweetsoort moet in de uitschrijving van de proef 
bekendgemaakt worden.  
• Op een spoorlengte van 600 meter moet ¼ liter zweet van uitstekende kwaliteit gebruikt worden. 
• De ouderdom van de sporen bedraagt minimaal 20 uur. 
• Het bepalen van het sporenverloop moet enige tijd voor de proef geschieden. 
• De zweetsporen worden gelijkmatig gesprenkeld of getipt en altijd in de richting van aanschot naar 
het einde. Bij de uitschrijving van de proef moet de methode van sporen leggen bekendgemaakt 
worden.  
• Haken en wondbed hoeven niet gecombineerd gelegd te worden. 
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• Aan het einde van een spoor kan een stuk schaalwild of een verse, ontdooide huid gelegd worden. 
Dit moet openlijk en in het zicht van de voorjager neergelegd zijn. Het mag bijvoorbeeld niet achter 
een boom of struik verstopt gelegd worden.  
 
Basisregels voor de beoordeling 
• De hond mag alleen aan een lijn werken. Hij moet tot aan het stuk gevoerd worden aan een 
minstens 6 meter lange geheel afgedokte lijn met een daarvoor geschikte zweethalsband of –tuig. 
• De keurmeesters moeten de wijze waarop de hond zich gedraagt bij de aanschotplaats en op het 
spoor, alsook hoe hij zichzelf bij het van het spoor afraken verbetert in ogenschouw nemen. 
• Het is de voorjager toegestaan vooruit te zoeken en terug te grijpen. De voorjager moet de reden 
hiervoor aangeven. 
• Wanneer de voorjager zweet gemeld heeft (en gemarkeerd) dan moet hij wanneer hij van het 
spoor is afgeraakt en zelfstandig probeert terug te grijpen (zonder afroep) desgewenst door de 
keurmeesters teruggebracht worden naar de laatste door hem gemelde plaats. Dit ook wanneer de 
vermeende zweetplek ten onrechte gemeld werd en niet in het sporenverloop ligt.  
• Veelvuldig zelfstandig afdragen leidt tot puntenaftrek danwel niet behalen van de proef, zelfs als 
het stuk gevonden werd.  
• Als een hond van het spoor geraakt is, moet hem voldoende gelegenheid worden gegeven zich 
zelfstandig te verbeteren. Daarom moeten keurmeesters hem niet afroepen voordat hij ongeveer 70 
meter van het spoor is geraakt. Het circa 70 meter van het spoor geraken betekent niet in een rechte 
hoek, maar gerekend vanaf de plaats waar de hond het spoor bijster is geraakt. De hond moet hier 
opnieuw in de buurt van het spoor aangezet worden. 
• De keurmeesters en andere begeleiders mogen niet laten merken dat de hond van het spoor 
gekomen is.  Beter nog is het als het hele gevolg de voorjager op gepaste afstand van zo’n 50 meter 
volgt.  
• Om de proef te behalen mag de hond tweemaal met afroep van het spoor raken. 
• Bij onvoldoende prestatie moet het werk afgebroken worden. 
• De werktijd is, gerekend vanaf de aanzet van de hond op de aanschotplaats, beperkt tot 60 
minuten. De voorbereidingstijd die de voorjager nodig heeft mag niet meegerekend worden.  
 
b) Gehoorzaamheidsvakken 
 
Algemeen 
• Na de zweetproef moeten de gehoorzaamheidsvakken worden afgelegd. 
• Ieder onderdeel moet behaald worden. (Minimaal 1 punt; 1 = matig) 
 
Volgen 
• Het volgen wordt getest wanneer de voorjager met de niet te kort aangelijnde of niet aangelijnde 
hond kriskras door een takkenbos loopt. Bij een aangelijnde hond mag de hand van de voorjager de 
lijn niet aanraken. De hond moet de voorjager met losse lijn of vrij dicht aan diens zijde volgen, 
zonder aan de lijn te trekken, voor te dringen of achter te blijven. Hindernissen moeten handig 
genomen of vermeden worden.  
 
Plaatshouden 
• De honden worden een voor een getest. Ze kunnen aangelijnd of vrij worden afgelegd. De 
voorjager beslist zelf waar hij zijn hond aanlijnt, de lijn moet losjes hangen zodanig dat de hond zich 
meer dan een meter van zijn plaats kan verwijderen.  
• De voorjager mag de hond op een jachtrugzak of kledingstuk laten afliggen. 
• Bij het vrije afliggen moeten de halsband (uitgezonderd een signaalhalsband) en de lijn worden 
afgenomen en door de voorjager meegenomen worden. 



FCI InterVp Pagina 5 
 

• Na het afleggen verwijdert de voorjager zich in de richting van een dekking die door de 
keurmeesters bepaald wordt. De hond mag de voorjager niet zien.  
Een daartoe gerechtigde geeft op aangeven van de keurmeester na ongeveer twee minuten kort na 
elkaar twee schrotschoten af. De hond mag zijn plaats niet verlaten. Als hij luid geeft, herhaaldelijk 
piept of zich meer dan een meter van zijn plaats verwijdert dan heeft hij de proef niet behaald.  
• Bij het ophalen van de hond door de voorjager mag de hond zijn plaats niet verlaten tot de 
voorjager bij hem is. Wanneer de hond de voorjager tegemoet springt dan heeft het team de proef 
niet behaald. 
• De keurmeesters moeten de hond vanuit de dekking gadeslaan en voor de beoordeling van de 
afgelegde hond minstens 5 minuten tijd nemen.  
• Hulpmiddelen en gewenningsschoten zijn niet toegestaan.  
 
Gedrag op post 
• Bij het standdrijven, dat de jachtpraktijk onder het afgeven van meerdere schrotschoten nabootst, 
moet de hond zich bij zijn voorjager rustig gedragen. Hij mag niet herhaald piepen, luid geven, tegen 
de voorjager springen en zijn plaats verlaten. Bij deze proef moet voldoende afstand gehouden 
worden tussen de teams.  
• Dit onderdeel kan zowel aangelijnd als onaangelijnd afgelegd worden.  
• Bij een onaangelijnde hond moeten halsband (uitgezonderd signaalhalsband) en lijn afgenomen 
worden en door de voorjager bij zich worden gedragen. 
 
c) Stöberproef 
 
Gesteldheid van het terrein 
• Voor deze proef mogen alleen gesloten bospercelen met dichtbegroeide bodem (onderdekking) 
gebruikt worden van minstens 1 ha groot waarin het voorkomen van schalenwild, hazen en 
eventueel vossen te verwachten is.  
 
Stöberwerk 
• De keurmeesters en deelnemers moeten zich om de driften van minimaal 1 ha plaatsen.  
Communicatie tussen de deelnemers moet mogelijk zijn.  
• De hond wordt buiten een perceel op overzichtelijk terrein van de lijn genomen.  
• De voorjager mag het stöberperceel niet betreden. 
• Nadat de hond van de lijn genomen is begint het werk en loopt de tijd. De hond moet het perceel 
zelfstandig, volhardend en ruim jagend afzoeken en bij het stoten op haarwild dit luid achtervolgen 
tot het de drift verlaten heeft of gepakt is. 
• Bij de InterVp heeft de hond bij de eerste poging 10 minuten tijd om zijn kunnen te bewijzen. 
Wanneer de eerste drift niet voldoende gelegenheid biedt om de werkwijze van de hond aan te 
tonen staat het de keurmeesters vrij een tweede en laatste drift om de geschiktheid van de hond bij 
het stöberwerk te waarderen toe te wijzen.  
• Bij de InterVp hoeft de hond niet noodzakelijkerwijs wild te vinden. Het onderdeel “vinden”wordt 
niet beoordeeld.  
 
Beoordeling van het stöberwerk 
• Bij de beoordeling van de onderdelen „Gedrag bij het stöbern“ en „Volhardendheid bij het zoeken“ 
worden, ingeval van het werken in twee driften, beide werken bij de waardering betrokken. 
• Wanneer de hond niet eenduidig beoordeeld kon worden, bijvoorbeeld omdat hij heel snel al vond 
en zo noch zijn gedrag bij het stöbern noch zijn volhardheid kon laten zien, dan moet hij zijn 
prestaties in beide onderdelen nog een keer in een overzichtelijk terrein laten beproeven. 
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• Wanneer de hond zonder dat duidelijk sprake is van een relatie met het hem opgedragen 
stöberwerk niet binnen een uur bij zijn voorjager terugkeert heeft hij de proef niet behaald. Het uur 
begint bij het loslaten van de hond.  
• De keurmeesters kunnen bij dreigend gevaar het vangen van de hond bevelen. 
 
d) Spurlautproef 
 
Algemeen 
• De Spurlautproef is een aanlegtest. Het gebruik van de neus op de geur van het hazenspoor, het 
luidgeven, de spoorwil en spoorvastheid zijn de beoordelingscriteria in een veldrevier. 
• De te testen hond mag het haas niet gezien hebben. 
 
Uitvoering van de proef 
• Dekeurmeesters, voorjagers en helpers gaan in een drijflinie door het zoekgebied. 
• Nadat een haas is opgekomen begeeft de voorjager zich op aangeven van een keurmeeste r in  de 
nabijheid van het hazenspoor. De keurmeester moet de voorjager aanwijzingen geven en de 
vluchtrichting van het haas aangeven. Hij mag de hond en de voorjager ondersteunen bij het 
opnemen van het spoor. De hond moet het spoor opnemen en luidgevend volgen. 
• Wanneer de hond het spoor heeft opgepakt, dan moet de voorjager blijven staan. Hij mag zijn hond 
alleen op aanwijzing van de keurmeester volgen. 
• Iedere hond krijgt een haas om zijn spoorluidheid te bewijzen. Een tweede haas kan door de 
keurmeester worden gegeven om de hond beter te kunnen beoordelen. 
• Aan honden die ook na de tweede haas nog geen spoorluid hebben getoond kunnen de 
keurmeesters naar eigen goeddunken een derde haas geven.  
• Het aantal toe te wijzen hazen is afhankelijk van de bezetting met haas van het revier.  
 
Beoordeling van het werk 
• Wanneer een hond op twee lopen wordt beproeft telt de alleen de beste prestatie.  
• Wanneer een hond pas op het derde haas een te waarderen arbeid toont mag voor de beoordeling 
van het neusgebruik niet de waardering „zeer goed“ (4) gegeven worden. 
• Er moet bij de waardering van het werk rekening worden gehouden met de bodem- en 
weersomstandigheden. 
 
Vereisten voor het geven van het waarderingscijfer (Leistungsziffer - LZ) „zeer goed“ (4) 
• Het  LZ 4 voor „Neusgebruik“ mag slechts gegeven worden wanneer de hond onder normale 
omstandigheden ijverig en goed werkend het spoor circa 400 meter aanhoudt. Op dit onderdeel van 
de proef wordt groot belang gehecht omdat honden die zelfs bij goede wind het spoor steeds 
verliezen in de regel een „korte Neus“ hebben. 
• Het LZ 4 voor „Luidgeven“ mag slechts gegeven worden wanneer de hond het hazenspoor 
aanhoudend luid achtervolgt. Onderbrekingen van het luid bij het verliezen van het spoor worden 
niet als fout gerekend. Honden die ook luid zijn wanneer ze het spoor hebben verloren mogen het LZ 
4 niet toegekend worden.  
• Wanneer de keurmeesters vermoeden dat de hond waidlaut is, dan moet dit worden gecontroleerd 
in een veld waarin zich geen wild bevindt. Wordt het vermoeden bevestigd dan is de proef niet 
behaald. De reden moet in het keurmeestersrapport worden vermeld.  
• Het LZ 4 voor „Spoorwil“ mag slechts worden gegeven wanneer de hond steeds weer moeite doet 
het eenmaal opgenomen spoor verder te volgen. De hond moet door bogen te slaan laten zien dat hij 
het spoor weer vinden en volgen wil.  
• Het LZ 4 voor „Spoorvastheid“ mag slechts gegeven worden wanneer de hond ononderbroken 
zeker het spoor volgt. 



FCI InterVp Pagina 7 
 

• Het minder dan circa 100 meter volgen van het spoor is onvoldoende. Alleen onder moeilijke 
omstandigheden (geen begroeiing, droge akker, storm e.d.) kunnen de aangegeven lengtes 
onderschreden worden. 
 
Waarderingscijfers (LZ) en Kwalificaties 
De keurmeesters hebben de volgende speelruimte met betrekking tot de waarderingscijfers: 
• 4 = zeer goed 
• 3 = goed 
• 2 = voldoende 
• 1 = matig 
• 0 = onvoldoende 
 
Vermenigvuldigingsfactor (FWZ) 
De vermenigvuldigingsfactor is een aanduiding van de moeilijkheidsgraad van het te waarderen 
criterium. 
FWZ 1 betekent een niet belangrijke aangeboren aanleg van de hond of een zeer lichte opgave voor 
voorjager en hond.  
FWZ 10 betekent een belangrijke aangeboren aanleg of een zeer zware opgave voor voorjager en 
hond.  
Het waarderingscijfer x de vermenigvuldigingsfactor geeft het puntenaantal van het door de 
keurmeesters beoordeelde criterium.  
 
Waardering bij de InterVp 
Er is geen klassificering in prijzen. Het maximaal aantal te behalen punten bedraagt 280 punten. 
 
Onderdeel Waarderings-

cijfer 
Factor Punten-

aantal 
a) Zweetspoor     

Werkwijze 4 10 40 
Spoorvastheid 4 8 32 
Spoorwil 4 7 28 

b) Gehoorzaamheidsvakken    
Voor een CACIT moet voor ieder onderdeel minimaal het waarderingscijfer 3 behaald worden. Het 
totaal aantal behaalde punten moet minimaal 13 bedragen. 

Volgen  aangelijnd 4 1 (4) 
 vrij 4 2 8 

Afliggen/ schotrust (plaatshouden) aangelijnd 4 1 (4) 
 vrij 4 2 8 

Gedrag op post aangelijnd 4 1 (4) 
 vrij 4 2 8 
c) Stöberen    

Werkwijze 4 8 32 
Volhardendheid 4 6 24 

d) Luid-op-spoor    
Neusgebruik 4 10 40 
Luidgeven 4 9 36 
Spoorwil 4 3 12 
Spoorvastheid 4 3 12 

    
Maximaal aantal punten   280 
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Om een punt (CACIT) voor het CIT te krijgen moeten minimaal 267 punten worden behaald. 
De hond moet minimaal 15 maanden oud zijn. 
Meervoudige CACIT toekenning: Aan alle Dashonden die een minimum van 267 punten hebben 
behaald kan het CACIT worden toegekend. 
 
Om de InterVP te behalen moeten de navolgende waarderingen resp. punten worden behaald. 
 
Onderdeel Waarderings-

cijfer 
Factor Punten-

aantal 
a) Zweetspoor     

Werkwijze 2 10 20 
Spoorvastheid 2 8 16 
Spoorwil 2 7 14 

b) Gehoorzaamheidsvakken    
Het totaal aantal behaalde punten in deze vakken moet minimaal 6 bedragen. 

Volgen  aangelijnd 1 1 (1) 
 vrij 1 2 2 

Afliggen/ schotrust (plaatshouden) aangelijnd 1 1 (1) 
 vrij 1 2 2 

Gedrag op post aangelijnd 1 1 (1) 
 vrij 1 2 2 
c) Stöberen    

Werkwijze 2 8 16 
Volhardendheid 2 6 12 

d) Luid-op-spoor    
Neusgebruik 2 10 20 
Luidgeven 2 9 18 
Spoorwil 2 3 6 
Spoorvastheid 1 3 3 

    
Minimaal te behalen aantal punten   131 
 
Winnaar van de InterVp 
Wanneer meerdere honden hetzelfde hoogste aantal punten hebben behaald dan wordt de winnaar 
bepaald op grond van onderstaande opvolgende criteria: 
a) Puntenaantal  Zweetspoor 
b) Puntenaantal Luid-op-spoor 
c) Puntenaantal Stöberen 
d) Puntenaantal  Gehoorzaamheidsvakken 
e) De jongste hond 
 
Klachten 
De oordelen van keurmeesters zijn definitief en niet voor beroep vatbaar. Klachten met betrekking 
tot vormfouten en/of vergissingen moeten voor het eind van de proef bij de wedstrijdleider worden 
ingediend. Het klachtengeld ter grootte van drie maal het inschrijfgeld moet onmiddellijk in depot 
worden gegeven. Wanneer de klacht ongegrond wordt verklaard wordt het klachtengeld verbeurd en 
overgemaakt aan de organisatie. Klachten worden door een speciale commissie, bestaande uit de 
wedstrijdleider en twee door de organisatie aangewezen inhoudsdeskundigen die niet als 
keurmeester bij de klacht betrokken zijn, behandeld. Het oordeel van de commissie is definitief. 
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Inwerkingtreding 
Dit reglement is aangenomen door de FCI Aardhonden Commissie in de bijzondere 
gedelegeerdenvergadering op 4 juli 2010 in Zürich en treedt in werking op 1 januari 2011. 
Het vervangt alle voorgaande reglementen en besluiten, met name de Internationale 
Prüfungsordnung „Europa-Cup-Vielseitigkeitsprüfung“ (Ec-Vp) Uitgave  Parijs, April 2005.  
 
De Duitse tekst is de originele versie. 
Het FCI Bestuur keurde dit reglement goed tijdens zijn vergadering in oktober 2010 te Dortmund. 


