
D.V.I.N. Jaarprijs Exterieur  
 
Lijkt het u leuk met uw dobermann deel te nemen aan een hondenshow, dan is het zeker goed op de hoogte te zijn 
van de D.V.I.N. jaarprijzen. Onze rasvereniging Dobermannvrienden in Nederland (D.V.I.N.)  kent voor leden de 
zogenaamde ‘jaarprijzen’ om deelname aan hondenshows te stimuleren. Tijdens een hondenshow (tentoonstelling, 
clubmatch) beoordeelt een erkende keurmeester uit binnen of buitenland het uiterlijk en het bewegen van uw hond. 
Wilt u meer weten over exterieur dan kunt u altijd contact opnemen met onze commissie exterieur via 
cbe@dobermannvereniging.nl of eens vrijblijvend komen kijken op onze verenigingsactiviteiten: 
kampioenschapsclubmatch of doberdag, nationale/internationale shows of activiteiten van onze kringgroepen.  
 
Algemene informatie: 

 Iedere Dobermann die deelneemt aan de kampioenschapsclubmatch, een D.V.I.N.-clubmatch met officiële 
kwalificaties, een in Nederland georganiseerde CAC en/of CACIB tentoonstelling kan voor zijn/haar eigenaar 
punten verdienen voor deze D.V.I.N. jaarprijs.  

 De D.V.I.N. jaarprijzen worden uitgereikt aan het D.V.I.N. lid dat met zijn of haar Dobermann de meeste aantal 
punten heeft behaald op Nederlandse Shows. De reu en de teef met het meeste aantal punten in een 
verenigingsjaar wordt D.V.I.N. jaarprijs Winnaar resp. Winnares.In het geval van een gelijk aantal behaalde punten 
is het aantal op de KCM behaalde punten doorslaggevend. 

 Er is een aparte jaarprijs voor reuen en teven.  

 Er is een aparte klasse voor jeugd, volwassen hond en veteraan.  

 Alleen de geplaatste honden met de kwalificatie “uitmuntend” krijgen punten voor de jaarprijs.  

 Wanneer een Dobermann het veteranen kampioenschap, het Nederlands jeugdkampioenschap of  behaald wordt 
na overleg van het certificaat 1 x 3 punten extra toegekend. 

 Tijdens een evenement kan een hond slechts eenmaal punten krijgen waarbij het hoogst behaalde resultaat telt. 

 De punten behaald op een D.V.I.N. clubmatch (dus niet de KCM) met officiële kwalificaties tellen dubbel. 

 De beste reu en beste teef van een D.V.I.N. Clubmatch met officiële kwalificaties krijgen de punten die gelijk zijn 
aan het behalen van een CAC (ook deze punten tellen dubbel). 
 

De puntenverdeling voor een volwassen hond (vanaf 15 maanden) is als volgt: 
Bij een CAC resultaat       10 punten 
Bij een CAC res. Resultaat       9 punten 
Bij een CACIB resultaat       8 punten 
Bij een CACIB res. Resultaat      7 punten 
Bij een 1 uitmuntend resultaat      6 punten 
Bij een 2 uitmuntend resultaat      5 punten 
Bij een 3 uitmuntend resultaat      4 punten 
Bij een 4 uitmuntend resultaat      3 punten 
 
De puntenverdeling jeugd (9 tot 18 maanden) is als volgt: 
Bij een beste van het ras resultaat      10 punten 
Bij een CAC resultaat       8 punten 
Bij een res. CAC resultaat       6 punten 
Bij een eerste plaats met de kwalificatie “zeer goed” of “uitmuntend”  5 punten 
Bij een tweede plaats met de kwalificatie “zeer goed” of “uitmuntend” 4 punten 
Bij een derde plaats met de kwalificatie “zeer goed” of “uitmuntend”  3 punten 
Bij een vierde plaats met de kwalificatie “zeer goed” of “uitmuntend”  2 punten 
 
De puntenverdeling veteranen (vanaf 8 jaar) is als volgt: 
Bij een CAC resultaat                       10 punten 
Bij een reserve CAC resultaat            9 punten 
Bij een CACIB resultaat          8 punten 
Bij een reserve CACIB resultaat        7 punten 
Bij een 1 uitmuntend resultaat        6 punten 
Bij een 2 uitmuntend resultaat        5 punten 
Bij een 3 uitmuntend resultaat         4 punten 
Bij een 4 uitmuntend resultaat        3 punten 
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Aanvullende informatie: 

 De Doberdag telt niet mee voor de (jeugd) jaarprijspunten. 

 Zodra een hond uit de Jeugdklas is, stopt de puntentelling voor de Jeugdjaarprijs 

 Behaalde punten van de hond in de jeugdklas, in hetzelfde jaar, worden mee genomen in de puntentelling voor 
de jaarprijs.  

 Een zelfde reu of teef kan in één jaar zowel winnaar zijn van de Jaarprijs als van de Jeugdjaarprijs. 

 De jaarprijs geldt alleen voor leden van de D.V.I.N. de puntentelling start vanaf de datum van betaling van het 
lidmaatschapsgeld aan de D.V.I.N.  

 De jaarprijzen worden ieder jaar uitgereikt op de Algemene Leden Vergadering van het daarop volgende jaar. 

 Voor alle details over de jaarprijzen verwijzen wij u naar het Vademecum (te downloaden vanaf deze site) 
 
  

 


