
 

 

 

 

 

 

19/01/2020 

D.V.I.N. Jaarprijs Exterieur voor de beste reu of teef: Jeugdhond, volwassen en veteraan. 

 

Protocol 

De D.V.I.N. jaarprijs wil een extra stimulans zijn voor Dobermann eigenaren om regelmatig met hun 

hond clubmatches en/of tentoonstellingen te bezoeken. De DVIN jaarprijs en de daarbij behorende 

titel D.V.I.N. Jeugd; volwassen of veteraan jaarprijs Winnaar resp. D.V.I.N. Winnares voor het 

betreffende jaar wordt uitgereikt aan het DVIN lid die met zijn of haar Dobermann het meeste aantal 

punten heeft behaald op Nederlandse Shows. Zodra de eindstand bekend is zal gecheckt worden of de 

eigenaar van de betreffende hond inderdaad lid is van de DVIN. Voor diegene die gedurende het 

lopende jaar lid geworden is van de D.V.I.N. tellen de uitslagen die behaald zijn vanaf de datum dat de 

betaling van het lidmaatschapsgeld op de rekeningen van de D.V.I.N. is binnengekomen. 

 

Algemene bepalingen 

Iedere Dobermann die mee doet aan de Kampioenschapsclubmatch, een DVIN-clubmatch met 

officiële kwalificaties, een in Nederland georganiseerde CAC en/of CACIB tentoonstelling kan punten 

verdienen voor de D.V.I.N. jaarprijs, jeugd; volwassen en veteranen. 

• Er is een aparte jaarprijs voor reuen en teven en voor jeugd, volwassen, veteranen honden.  

• Reuen en teven krijgen aparte punten toegekend. 

• Voor de jaarprijs Jeugd krijgen honden punten toegekend zolang zij in de Jeugdklas staan 

ingeschreven.  

• Voor de jaarprijs Volwassen krijgen honden punten toegekend zolang zij ingeschreven staan in 

de; tussen/open/werk/kampioen/fokkersklas. 

• Voor de jaarprijs Veteranen krijgen honden punten toegekend zolang zij in de Veteranenklas 

staan ingeschreven. 

• De punten behaald op de kampioenschapsclubmatch of een DVIN clubmatch met officiële 

kwalificaties tellen dubbel. 

• De beste reu en de beste teef van een DVIN clubmatch met officiële kwalificaties krijgen de 

punten die gelijk zijn aan het behalen van een CAC [Ook deze punten tellen dubbel]. 

• Punten worden slechts éénmaal per tentoonstelling toegekend en wel voor het hoogste 

behaalde resultaat op de betreffende tentoonstelling*. 

  



• In het geval dat 2 honden met een gelijk aantal punten eindigen is: 

1. het aantal punten behaald op de KCM doorslaggevend 

2. het aantal punten behaald op een DVIN clubmatch doorslaggevend 

• Indien een Dobermann de titel; Nederland Jeugdkampioen*, Nederlands Kampioen*, 

Nederlands Veteranenkampioen* behaald wordt na overleg van het certificaat [zelf aan te 

vragen bij de Raad van Beheer] eenmalig 3 punten extra toegekend. 

 

 

De puntenverdeling jaarprijs jeugd  [Jeugdklas] is als volgt: 

• Bij een beste van het ras resultaat     10 punten 

• Bij een CAC resultaat       9 punten     

• Bij een reserve CAC resultaat      7 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 bij de jaarprijs volwassen honden [tussen/open/werk/kampioen/fokkersklas] 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 

 

 

De puntenverdeling voor de jaarprijs veteranen [veteranenklas] 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 eerste plaats met de kwalificatie “zeer goed” of “uitmuntend” 6 punten 

• Bij een tweede plaats met de kwalificatie “zeer goed” of “uitmuntend” 5 punten 

• Bij een derde plaats met de kwalificatie “zeer goed” of “uitmuntend” 4 punten 

• Bij een vierde plaats met de kwalificatie “zeer goed” of “uitmuntend” 3 punten 

  



 

Ter verduidelijking van bovenstaande 

• De Doberdag /dag van de hond telt niet mee voor de Jaarprijs exterieur. 

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

• Zodra een hond naar de veteraneklas gaat, stopt de puntentelling voor de volwassen jaarprijs. 

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

of van de jaarprijs en de veteranen jaarprijs. 

• Een doorgeschoven CAC wordt niet meegerekend. 

• Het met de titel jeugd kampioen dan wel veteranenkampioen verkregen CAC zal niet worden 

meegeteld. 

 

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering 19 januari 2020. 

 

 


