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FCI Reglement voor de CACIT Vollgebrauchsprüfung (VGP) 
 

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-landen moeten in staat zijn de VGP 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 VGP te organiseren. Een nationale organisatie die 
een VGP wil organiseren kan de verantwoordelijkheid delegeren aan haar leden. Het voornemen om 
een VGP-proef 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) 
Na verificatie van de eisen deelt de Voorzitter van de FCI-Aardhonden Commissie uiterlijk 31 maart 
zijn goedkeuring voor het doorvoeren van de VGP-proef 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 VGP 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 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.  
 
Wedstrijdreglement 
Dit reglement is gebaseerd op de van kracht zijnde Prüfungsordnung (PO) van de Deutscher Teckel 
Club (DTK) . Iedere afwijking van de PO is in dit reglement aangegeven. Door aanmelding voor de 
VGP erkennen de deelnemers de toepasselijkheid van het PO. Geen aansprakelijkheid wordt 
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aanvaard door de organisatie voor ongevallen met honden of personen of andere schade tijdens en 
tengevolge van de proef. 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 
• Bouwarbeid 
• Waterwerk 
 
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 VGP: 
• 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 de Sputlautproef met minstens 2e prijs 
• Bewijs van het behalen van een bouwproef of natuurbouwproef op vos of das 
• Bewijs van het behalen van de zweetproef 
• Bewijs dat het inschrijfgeld aan de organisatie is overgemaakt 
 
Loopse honden of honden die verdacht worden ziek te zijn kunnen niet aan de proef deelnemen. 
 
Organisatie van de proef ter plaatse 
De teckelclub van het organiserende land is verantwoordelijk voor alle administratieve en technische 
aspecten van de VGP organisatie. Het financiële risico wordt gedragen door de teckelclub die de 
proef doorvoert.  
Bij de Schweissprüfung ohne Richterbegleitung moeten alle teams op dezelfde tijd naar de 
aanschotplaats van het door het lot aan hen toebedeelde zweetspoor worden gebracht door een 
keurmeester of een met het revier bekende persoon.  Dit leidt tot aanzienlijke tijdwinst bij het 
verloop van de hele proef. 
 
Keurmeesters 
Een keurmeestersgroep, bestaande uit drie keurmeesters, mag maximaal zes teams beoordelen. 
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. 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 huidige versie van de DTK Prüfungsordnung bij zich te hebben 
samen met het FCI VGP reglement, indien noodzakelijk in een accurate vertaling van beide 
reglementen in hun eigen taal. 
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 “FCI Regulations for FCI Dog Shows, Rights of the 
Judges, Judges' rights when travelling to FCI International Shows outside the country of residence”. 
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VGP onderdelen 
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) Zweetspoorproef zonder keurmeesters op een 20 uren spoor 
- De eisen zijn overeenkomstig de DTK PO, Hoofdstuk 11 met de volgende afwijkingen: 
• Spoorlengte minstens 600 meter 
• Maximaal ¼ liter zweet 
• Twee, zo rechthoekig mogelijke, haken 
• Twee wondbedden 
• Vier verwijspunten 
• Maximale werktijd: 60 minuten 
 
b) Gehoorzaamheid 
- De eisen zijn overeenkomstig de DTK PO, Hoofdstuk 5, paragraaf C 
- De gehoorzaamheidsvakken moeten na de zweetproef worden afgelegd 
- Ieder onderdeel moet worden behaald 
 
c) Stöberproef 
- De eisen zijn overeenkomstig de DTK PO, Hoofdstuk 14, paragraaf 3 
 
d) Geschiktheid voor bouwarbeid 
 
Algemeen 
- De geschiktheid wordt in een kunstbouw getest. 
- Het ontwerp van de kunstbouw voldoet aan de nationale regels. 
- Door adequate voorzorgmaatregelen is direct contact tussen dashond en vos uitgesloten. 
- Alleen gezonde vossen met volwassen gebit en ingeënt tegen rabies kunnen worden gebruikt. 
- De toedeling van het roofwild aan de teams wordt door loting bepaald. 
- Na maximaal drie inzetten wordt het roofwild gewisseld. 
 
Ontwerp van de kunstbouw 
- De bouw mag niet zonder einde zijn, i.e. O-vorm. Het mag wel doodlopend zijn (U-vorm). 
- De bouw moet een stijgende en dalende pijp bevatten (een bypass tunnel met schoorsteen wordt 
niet getest). 
- De eindketel mag een draaiketel met springmechanisme voor de springkooi hebben. 
 
Beoordeling 
Bouwluid-test 
- Vóór de bouwluid-test moet de vos door de bouw worden gestuurd via de stijg- en daalpijp en 
weggehaald worden bij de eindketel. 
- Er mag zich geen wild in de bouw bevinden als de hond wordt getest. 
- Vervolgens worden alle honden op volgorde van lotnummer achter elkaar op bouwluid getest. 
- Honden die op één plaats in de bouw aanhoudend luid zijn worden van verdere beoordeling 
uitgesloten. Korte blaffen, zelfs herhaalde blaffen, veroorzaakt door passie of bij moeilijk te passeren 
plaatsen worden niet beschouwd als bouwluid. Honden die de bouw niet aannemen, maar 
vervolgens de proef behalen, hebben bewezen niet bouwluid te zijn. 
 
Beoordeling met wild 
- Nadat de honden met succes de bouwluidtest hebben behaald wordt de vos in de eind- resp 
draaiketel  gebracht met de schuifhekjes gesloten. 
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- De te beoordelen hond wordt bij de ingang losgelaten. 
- De voorjager mag de hond aanmoedigen tot hij de eerste kamer heeft gepasseerd. 
- De voorjager moet gedurende het werk bij de ingang blijven. Hij mag zijn positie alleen verlaten op 
aanwijzing van een keurmeester. 
- De ingang moet open blijven, zoals in de praktijk, zodat de hond de bouw op ieder moment kan 
verlaten. 
- De hond moet doelgericht door de pijpen gaan, via de stijg- en daalpijp en de vos zelfstandig 
vinden. 
- Als de hond de vos heeft gevonden wordt hem voldoende tijd voor markeren, aanblaffen of 
wegdringen (bij draaiketel) gegeven. 
- De hond moet bewijzen met volhardendheid en passie in staat te zijn de vos in de eindketel te 
stellen. Hij mag daarvoor niet verder dan 50 cm van de (door schuiven gescheiden) vos werken. 
- Als de bouw een draaiketel met springkooi heeft kan de hond tegen de draaischuif drukken tot deze 
in het slot springt. Het verdringen van de vos toont de bereidheid aan de vos te laten springen. 
Wanneer de helft van de werktijd verstreken is wordt het slot geopend en de schuif van de 
springkooi verwijderd om zo de hond gelegenheid te geven de vos te laten springen. 
 
Tijdslimieten 
- Bouwluidtest:      5 minuten 
- Vinden van de vos in eind- of draaiketel:   5 minuten 
 
Bij gebruik van e en ketel zonder mogelijkheid tot springen: 
- Voorliggen bij de eindkamer en aanblaffen:  5 minuten 
Bij gebruik van een draaiketel met mogelijkheid tot springen: 
- Voorliggen bij de draaiketel en aanblaffen:  5 minuten 
- Tijd om vos te laten springen:   5 minuten 
 
 
Beoordelingscriteria 
- Wanneer de hond de vos niet binnen 5 minuten heeft gevonden in de eindketel is hij van verdere 
deelname aan de VGP uitgesloten. 
-Volhardendheid wordt aangetoond door continu aanblaffen bij de eind- of draaiketel. Herhaaldelijke 
onderbrekingen van het werken bij het wild leidt tot puntenaftrek. 
- Passie wordt aangetoond door de wijze waarop de hond de bouw aanneemt, de minimale mate van 
aanmoediging door de voorjager, de wijze waarop de hond de stijg- en daalpijp overbrugt en de 
getoonde onverschrokkenheid bij het stellen/verdringen van het wild bij de schuiven. 
- Om de waardering “zeer goed” voor luid te behalen moet de hond continu blaffen bij het voorliggen 
van het wild. Wanneer de hond het werk voor de schuiven afbreekt, om eventueel een andere weg 
te vinden  om aan het wild te komen, moet hij ophouden met blaffen, dit leidt niet tot een lagere 
waardering.  
- Wanneer de vos de draaiketel verlaat eindigt de proef. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de 
hond de vos heeft laten springen en de proef behaald heeft. Vossen verlaten de ketel vaak eigener 
beweging zonder door de hond in het nauw gedreven te zijn. Het hele werk moet in de beoordeling 
betrokken worden. 
- Wanneer de hond het werk afbreekt en de bouw verlaat zonder deze binnen de gestelde tijdslimiet 
weer aan te nemen is de VGP niet behaald. 
 
e) Watertest 
- De eisen zijn overeenkomstig de DTK PO, Hoofdstuk 2 
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VGP Puntentelling 
 
Er is geen klassificatie in prijzen. Het maximum aantal te behalen punten is 280. 
 
 
Onderdeel Waarderings-

cijfer 
Factor Punten-

aantal 
a) Zweetspoor zonder keurmeesterbegeleiding    

Per gevonden verwijspunt 25 punten 4 25 100 
b) Gehoorzaamheidsvakken    
Voor een CACIT moet voor ieder onderdeel minimaal het waarderingscijfer 3 behaald worden. Het 
totaal aantal behaalde punten moet minimaal 11 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) Geschiktheid voor Bouwarbeid    
Volhardendheid 4 8 32 
Passie 4 5 20 
Luid 4 4 16 

e) Watertest    
Bereidheid te zwemmen 4 5 20 
Brengen van de eend 4 3 12 

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

cijfer 
Factor Punten-

aantal 
a) Zweetspoor zonder keurmeesterbegeleiding    

Per gevonden verwijspunt 25 punten 2 25 50 
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) Geschiktheid voor Bouwarbeid    
Volhardendheid 2 8 16 
Passie 2 5 10 
Luid 2 4 8 

e) Watertest    
Bereidheid te zwemmen 2 5 10 
Brengen van de eend 2 3 6 

    
Minimum aantal punten om proef te behalen   134 
 
 
VGP winnaar 
Wanneer meerdere honden hetzelfde hoogste aantal punten hebben behaald dan wordt de winnaar 
bepaald op grond van de kwaliteit van het zweetwerk (criterium: het meest aantal verwijspunten in 
de kortste tijd). 
 
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. Een speciale commissie bestaande uit de wedstrijdleider en de 
voorzittende keurmeesters van de keurmeestersgroepen behandelt alle klachten. Het oordeel van de 
commissie is definitief. 
 
Inwerkingtreding 
Dit reglement is goedgekeurd door de FCI Aardhonden Commissie in de vergadering op 8 februari 
2009 in Dübendorf, Zwitserland en treedt in werking op 1 januari 2010.  
 
De Duitse tekst is de originele versie. 
Het FCI Bestuur keurde dit reglement goed tijdens zijn vergadering in juli 2009 te Wenen. 


