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01. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Zie voor de meest recente contactgegevens onze website dobermannvereniging.nl onder ‘organisatie D.V.I.N.’  
 

 
02. STATUTEN D.V.I.N. 
 
Ondergetekende, mr. Evert Fikkert, notaris te Dalfsen, verklaart, dat na akte van statutenwijziging, 
drieëntwintig mei tweeduizend één voor ondergetekende notaris verleden, de doorlopende tekst der 
statuten van Vereniging Dobermann Vrienden in Nederland  
( D.V.I.N.) gevestigd te ’sGravenhage, luidt als onderstaand vermeld: ----------- 
 
Dalfsen, 23 mei 2001 . 
 
STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NAAM EN ZETEL --------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De vereniging draagt de naam : DOBERMANN VRIENDEN IN NEDERLAND ( D.V.I.N.)   
en is gevestigd  te ’s-Gravenhage. ------------------------------------------------------------------------ 
DUUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  De vereniging, die is opgericht op één juli negentienhonderd  zevenentwintig een is--------  
verlengd per één februari negentienhonderd achtenvijftig, duurt onbepaalde tijd voort.---------- 
2.  Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op  
3.  Kynologisch gebied in Nederland, hierna te noemen de Raad van Beheer.------------------------ 
Artikel 3 wordt vervangen door een nieuw artikel 3, luidende: -------------------------------------- 
DOEL EN MIDDELEN. --------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 3.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging heeft ten doel:------------------------------------------------------------------------- 

a. de instandhouding en verbetering van het ras de Dobermann --------------------------------- 
b. fokkers en liefhebbers van de Dobermann nader tot elkaar te brengen, en ----------------- 
    geïnteresseerden ------------------------------------------------------------------------------------- 
    voor de fokkerij van dit ras in Nederland voor te lichten;-------------------------------------- 
c. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in  
    het algemeen en het voorkomen en bestrijden van eventuele erfelijke gebreken binnen  
   dit ras in het bijzonder.------------------------------------------------------------------------------ 

2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:--------------------------------------- 
a. het houden van vergaderingen;------------------------------------------------------------------- 
b. het doen houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied;------ 
c. het houden en steunen van clubmatches, tentoonstelling en dergelijke;-------------------- 
d. het bevorderen van het geven van africhtings- en gehoorzaamheidsoefeningen aan de – 

Dobermann.----------------------------------------------------------------------------------------- 
e haar leden voor te lichten bij de aankoop, import, dekking ,benevens alles wat de------  
f fokkerij van de Dobermann  betreft.------------------------------------------------------------- 
g het bevorderen van de inschrijving , zowel van nesten als van enkele honden in de ----- 

Nederlandse hondenstamboekhouding --------------------------------------------------- 
h het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de ---- 

Vereniging Raad van Beheer  op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te ------ 
Amsterdam, een verder te noemen: Raad van Beheer;---------------------------------------- 

i behulpzaam te zijn bij de vorming en de instandhouden van een goed--------------------- keurmeestercorps;---------------------------------
------------------------------------------------- 

j andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd  
met de Statuten,Reglementen  en wettige besluiten van de Raad van Beheer.---------- 
 

3. a.   De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en--------        
            overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot  
            naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van 
            Beheer.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de ----------------------Geschillencommissie voor de Kynologie en 
het tuchtcollege voor de Kynologie zoals  
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weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.--- 
c. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe  

de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van beheer zal zijn gehouden  
op grond van de statuten en de reglementen van de Raad van Beheer en de door de  
organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.---------------------- 

d. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens 
            de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van  
            Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de  
            Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging ----------- 
            rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46 boek 2 van het  
            burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
LIDMAATSCHAP DONATEURS.-------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 4.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. De vereniging kent gewone leden, gezinsleden en ereleden . Waar in de statuten wordt ---- 

gesproken van leden worden daaronder genoemde categorieën verstaan, tenzij anders is – 
vermeld.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die zich voor het lidmaatschap hebben ------------ 
aangemeld en daartoe door het bestuur zijn toegelaten. In geval van niet-toelating staat  
betrokkene beroep open op de algemene ledenvergadering.------------------------------------ 

3 Het gezinslidmaatschap is mogelijk voor een echtgenoot/ echtgenote , inwonende kind  
van een gewoon lid, of een natuurlijk persoon waarmee een gewoon lid een---------------- 

4 samenlevingsverband heeft aangegaan.----------------------------------------------------------- 
5 Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging  of wel de kynologie --- 

verdienstelijk hebben  gemaakt  en daartoe  door de algemene ledenvergadering  zijn  
benoemd met een meerderheid  van ten minste vier/ vijfde gedeelte der geldig 
uitgebrachte stemmen, op voordracht van het bestuur of schriftelijk van ten minste vijf leden. Op ereleden rusten generlei geldelijke 

verplichtingen.----------------------------------- 
6 De vereniging kent donateurs, die als zodanig geen lid van de vereniging zijn.Donateurs zijn  

zij , die een door de algemene ledenvergadering vast te stellen  jaarlijkse donatie, dan wel  
een eenmalige donatie aan de vereniging  doen toekomen en door het bestuur als zodanig  
worden worden aangemerkt.--------------------------------------------------------------- 
Donateurs hebben toegang tot alle ledenvergaderingen , lezingen en andere ---------------- 
bijeenkomsten. Zij  bezitten geen stemrecht .------------------------------------------------- 
 
 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.--------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Het lidmaatschap eindigt:---------------------------------------------------------------------------------- 

 door de dood van het lid------------------------------------------------------------------------------- 

 door opzegging van het lid ---------------------------------------------------------------------------- 

 door opzegging namens de vereniging , na de uitspraak van de algemene ledenvergadering  
Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het  -------- 
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de  
vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;------------------------------------------------- 

 door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de --- 
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op -------------- 
onredelijke wijze benadeelt.--------------------------------------------------------------------------- 

2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur na uitspraak van de -------  
3 algemene ledenvergadering. --------------------------------------------------------------------- 
4 Opzegging van het lidmaatschap door het lid  of namens de vereniging  kan slechts ---- 

geschieden  tegen het einde van het verenigingsjaar  met in achtneming van een -------- 
opzegtermijn van drie maanden.------------------------------------------------------------------ 
Echter  kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren.---- 

5 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap --------  
eindigen op het vroegst toegelaten  tijdstip, volgende op de datum waartegen was ------  
opgezegd.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 Een lid is niet bevoegd  door opzegging  van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de  
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit  
te sluiten.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, na uitspraak van de Algemene ledenvergadering .--------------------------
-------------------------------------------  
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8 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft ------------- 
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor  het geheel verschuldigd.------------------------ 

9 Bij beëindiging van het lidmaatschap van het gewone lid, vervalt dertig dagen na deze  
beëindiging het aan hem verbonden gezinslidmaatschap, tenzij het gezinslid binnen dertig  
dagen na deze beëindiging schriftelijk aan de secretaris der D.V.I.N. te kennen geeft het  
lidmaatschap te willen continueren. -------------------------------------------------- 

JAARLIJKSE BIJDRAGE ----------------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.         De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de  

      algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën  
      worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. ----------------------------------- 

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een 
bijdrage te verlenen --------------------------------- 

  Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld -------------------------- 
 
 
GELDMIDDELEN --------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: ----------------------------------------------------------- 
a. contributie van de gewone leden ---------------------------------------------------------------------- 
b. donaties, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. schenkingen, legaten en erfstellingen, zullende de erfstellingen slechts mogen worden-------  
aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; ------------------------------------------------ 
d. alle andere wettige inkomsten.------------------------------------------------------------------------- 
BESTUUR -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen ------------ 
meerderjarige leden, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.------------------ 
De benoeming geschiedt uit de leden. ------------------------------------------------------------------- 
2 De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, ------ 
behoudens het bepaalde in lid 3.-------------------------------------------------------------------------- 
Tot een opmaak van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden.-------- 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping door de algemene ledenvergadering --- 
meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de vergadering bij het bestuur  
schriftelijk worden ingediend.----------------------------------------------------------------------------- 
3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een, met ten minste  
twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de ledenvergadering, waarin tenminste ----------- 
twee/derde van de leden tegenwoordig is. -------------------------------------------------------------- 
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte 
voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de  
algemene ledenvergadering vrij in de keuze.------------------------------------------------------------ 
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die -------------- 
voordrachten.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING.  
ARTIKEL 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten allen tijde door de algemene leden vergadering 
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 
door het verloop van die termijn.  

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af aan het slot van de betreffende Algemene Ledenvergadering, 
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.  

3. Het nieuwe bestuurslid wordt eveneens aan het slot van de betreffende Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd.-------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts;------------------------------------------------------- 
a. Door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;--------------------- 
b. Door te bedanken. ------------------------------------------------------------------------ 

 
BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. -------------------- 
ARTIKEL 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Alle leden van het bestuur worden in functie gekozen. -------------------------------------- 
Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden vervangers aanwijzen. ------------------ 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen-------------  
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.  
Het oordeel van de voorzitter omtrent het nemen van een besluit en de inhoud van een  
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genomen besluit, voorzover gestemd werd over een schriftelijk vastgesteld voorstel, is  
beslissend. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en besluitvorming door het bestuur 
worden gegeven. --------------------------------------- 

 
 
BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING. ---------------------------------------------- 
ARTIKEL 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Behoudens de beperking volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de  vereniging. ---------------------------------
---------------------------------------------------- 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.  
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats 
of de open plaatsen aan de orde kom(t)en.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn  
taak te laten uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.--------- 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld aan een 
derde verbindt.  Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. Het bestuur 
behoeft eveneens goedkeuring van de algemene leden vergadering voor besluiten----- 

I    onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het  
      verrichten van investeringen die een nader bij huishoudelijk reglement vastgesteld  
      bedrag te boven gaan. ----------------------------------------------------------------------------- 

     II a.     het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven 
                    van onroerende goederen;------------------------------------------------------------------ 

b.     het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet ----- 
        wordt verleend; ------------------------------------------------------------------------------ 
c.      het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen op nemen van gelden, -- 
        waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend  

  bankkrediet;----------------------------------------------------------------------------------- 
d.     het aangaan van dadingen;----------------------------------------------------------------- 
e.     het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,-- 
       doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het ------- 
       nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;--------------------- 
f.  het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze ---  

goedkeuring kan door en tegen deren geen beroep worden gedaan.-------------------- 
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en----  

buiten rechte vertegenwoordigd door: ---------------------------------------------------------- 
a. hetzij het bestuur; ------------------------------------------------------------------------- 
b. hetzij de voorzitter en secretaris samen; ----------------------------------------------- 
c. hetzij twee andere bestuursleden tezamen.-------------------------------------------- 

 
JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING ---------------------------------- 
ARTIKEL 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Het verenigingsjaar loop van een januari tot en met eenendertig december.--------------- 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige---------  

aantekening te houden of te doen houden, dat daaruit ten allen tijde haar rechten en  
verplichtingen kunnen worden gekend. ------------------------------------------------------- 

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop  
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ----ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van een balans en een  
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen--- 
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en  
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. ------------------------------------------ 

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrole----------- 
commissie van tenminste twee personen en een reserve,die geen deel mogen uitmaken  
van het bestuur.------------------------------------------------------------------------------------- 

5. De kascontrole-commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene 
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING ------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,  
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ----------------------- 
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2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - 
gehouden. In de jaarvergadering komen onder  
meer aan de orde: --------------------------------------------------------------------------------- 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 12, met het verslag van de aldaar bedoelde 
commissie; -------------------------------------- 

b. de benoeming van de in artikel twaalf genoemde commissie voor het volgend -verenigingsjaar; --------------------------------
------------------------------------------- 

c. voorziening in eventuele vacatures; ---------------------------------------------------- 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij oproeping voor de ---  

vergadering. ------------------------------------------------------------------------------- 
3.   Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig --- 
      oordeelt. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig leden, danwel een – 

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der------  
stemmen zo dit laatste aantal minder is, verplicht tot het bijeenroepen van een algemen ledenvergadering op een termijn van 
niet langer dan vier weken. Indien aan dit---------  
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf  
tot die bijeenroeping overeenkomstig artikel 17, of bij advertentie in tenminste een----  
veel gelezen dagblad overgaan. ------------------------------------------------------------------ 

 
TOEGANG EN STEMRECHT -------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 14. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en donateurs. Geen------  

toegang hebben   geschorste leden, tenzij op de algemene vergadering een door de-----  
geschorste ingesteld beroep dient, doch voor een door het bestuur te bepalen------------  
tijdsperiode, teneinde de - betrokkene in de gelegenheid te stellen zich te kunnen------  
verdedigen. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene -------ledenvergadering.--------------------------------
-------------------------------------------------- 

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Donateurs hebben op de algemene vergadering een adviserende 
stem.----------------------------------------------- 

4. Een lid kan niet door een ander lid of andere personen zijn stem doen uitbrengen. ------ 
 
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN ----------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 15 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter 

en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook 
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.-------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

2. Door het verhandelde in elke vergadering woorden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen 
persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering 
bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-
verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING. ------------------- 
ARTIKEL 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door een ---- 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van  
een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt 
opnieuw stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 
de oorspronkelijke stemming. --------------- 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------------------- 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft-------  

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen 
kandidaten plaats. Heeft als dan weer niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan vinden ----------------
herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is 
gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde stemmingen ( waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens 
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het  geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aan 
stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe 
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stemming geen stemmen kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, 
beslist het lot, wie van beiden is gekozen. -------------------------------------------------------------------------- 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, is het verworpen. --------------------------------
-------------------------------------------------- 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke -----------stemming gewenst acht, of een der 
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een 
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.Een eenstemmi besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. ----------
---------------------------------------------------------- 

8. Zolang in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen. Mits met 
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 
ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander 
voorschrift omtrent het oproepen en houden van-------------- vergaderingen, of een daarmee verband houdende formaliteit niet in 
acht genomen. --- 

 
BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING. ---------------------------------- 
ARTIKEL 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door hebestuur. De oproeping --- 
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, tenzij in deze 
statuten anders is bepaald. ------------------------- 

2. Bij oproeping worden de punten van behandeling vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.--------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 
STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, 
waartoe ten minste vier weken voor de vergadering is opgeroepen, met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten 
zullen worden voorgesteld en welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Beheer. -------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, 
moeten tenminste vier weken voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag, waarop de vergadering 
wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor  bedoeld, aan alle leden toegezonden met inachtneming van 
voorzegde termijn. ------------------------------------------------- 

3. Een, besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin 
tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier 
weken daarna een tweede vergadering over het voorstel gehouden, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
waarin, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen------- 

4. Een statutenwijziging  treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de 
akte is ieder bestuurslid bevoegd.------------- 

 
ONTBINDING --------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het 
voorgaande artikel is van overeenkomstige -toepassing. ---------------------- 

2. Een eventueel batig saldo na vereffening komt ten goede aan een door de algemene --- 
ledenvergadering aan te wijzen kynologische vereniging; in geen geval wordt het onder de leden verdeeld. ------------------------------
-------------------------------------------- 

3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de 
vereffening blijven de bepalingen van de statuten en  reglementen voorzover mogelijk van kracht. Zijn bij het besluit tot 
ontbinding geen vereffenaars benoemd, dan treedt het bestuur als zodanig op. In stukken en aankondiging, welke van de 
vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie “.----------------------------------------------------
--- 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen of wijzigen. De  vaststelling of wijziging geschiedt met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebracht stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer is op deze 
wijziging vereist.----------------------------------------------------------------------------------- 

      2.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten casu quo de Statuten en reglementen van de Raad 
van Beheer.----------------------------------- 
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KRINGGROEPEN --------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Leden van de vereniging kunnen zich, met toestemming van het bestuur, plaatselijk of streeksgewijs verenigen in kringgroepen.--
----------------------------------------------------- 

2. Kringgroepen richten zich in en functioneren volgens het daartoe door de algemene vergadering van de vereniging goed te 
keuren kringgroepreglement, waarvan uit statuten en huishoudelijk reglement zal blijken. ---------------------------------------------- 

3. Een kringgroep is een vereniging en heeft geen stemrecht of andere rechten, behoudens het in lid 4 bepaalde.--------------------------
-------------------------------------- 

4. De kringgroep is gerechtigd het embleem van de vereniging te voeren op het voor haar aangelegenheden te bezigen briefpapier. 
------------------------------------------------------- 

5. De kringgroep is verplicht jaarlijks in de maand januari/februari een lijst van haar leden aan de secretaris van de vereniging te 
doen toekomen. ------------------------------- 

6. Indien een kringgroep niet voldoet aan de ingevolge het bovenstaande voor haar geldende verplichtingen, is het bestuur van de 
vereniging bevoegd haar erkenning op te schorten. Het desbetreffende besluit wordt zo spoedig mogelijk met opgave van 
redenen schriftelijk ter kennis van de betreffende kringgroep gebracht. Een besluit tot het opschorten van een erkenning 
alsmede een besluit tot intrekking van een erkenning zal op de eerstvolgende algemene ledenvergadering besproken worden. ----
-------------- 

GESCHILLEN EN TUCHTCOMMISSIE 
ARTIKEL 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1.  De vereniging kent een interne geschillencommissie en tuchtrechtspraak.--------------------- 

    2.  Daartoe is een geschillencommissie ingesteld waarvan de leden door de AVA worden----- 

         benoemd.--------------------------------------------------------------------------------- 

         De commissie bestaat uit tenminste drie leden waarvan slechts één lid deel mag uitmaken  

         van het bestuur van de vereniging.------------------------------------------------------------------- 

   3.  De commissie neemt kennis van geschillen met betrekking tot verenigingsactiviteiten,------ 

        beroepschriften tegen bestuursbesluiten, mits niet van algemene strekking en----------------- 

        consumentengeschillen met betrekking tot de aan- en verkoop van Dobermanns.------------- 

   4.  Een geschil bestaat indien en zodra één van de bij het geschil betrokken personen dit als --- 

        zodanig benoemt. De geschillen worden bij wege van bindend advies door de commissie -- 

        beslecht. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

   5.  Leden van de vereniging erkennen door hun toetreding de rechtsmacht van de -------------- 

        commissie. De organen van de vereniging zijn aan deze rechtsmacht onderworpen ---------- 

        krachtens de werking van de statuten van de vereniging.-----------------------------------------  

   6. De commissie neemt tevens kennis van overtredingen door leden van de vereniging  begaan 

       ter zake de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van onbehoorlijk gedrag --    

       van leden, al dan niet jegens hun honden, tijdens clubevenementen en clubaktiviteiten tenzij  

      de klacht naar zijn aard ter kennis dient te worden gebracht van de Tuchtcommissie van de  

      Raad van Beheer in welk geval voor een behandeling door de commissie geen plaats is.------     

  7. De leden van de commissie beslissen als goede mensen naar billijkheid. Ten aanzien van de- 

       werkwijze van de commissie kent deze een eigen huishoudelijk reglement opgesteld door  

       het bestuur en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.---------------------------- 

 
SLOTBEPALING ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTIKEL 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering, in------- 
spoedeisende gevallen het bestuur.----------------------------------------------------------------------- 
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03. HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.V.I.N. 
 
ARTIKEL 1 
Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 
Rooster van aftreden; In de oneven jaren de vice-voorzitter, secretaris en commissaris africhting. In de even jaren de voorzitter en de 
penningmeester. 
Bij het ontstaan van een of meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerst volgende algemene ledenvergadering. 
Nieuwgekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst daar waar zij het lid vervangen. 
De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene ledenvergadering, welke binnen vier maanden na afloop van het 
verenigingsjaar wordt gehouden. 
 
ARTIKEL 2 
De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering 
regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving der statuten en van het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke 
spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. 
 
ARTIKEL 3 
De secretaris voert de correspondentie der vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen der vergaderingen bij, welke notulen 
hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen bij. 
Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging dat na goedkeuring door het bestuur in de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld. 
 
ARTIKEL 4 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De 
invordering der contributie is aan hem opgedragen. 
Voor het doen van uitgaven en verbintenissen die de som van € 500,00 te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het 
bestuur. Hij is belast met het behoorlijk  bijhouden van de financiële administratie. Hij doet op de jaarvergadering rekening en 
verantwoording over het afgelopen boekjaar na controle door de kascontrole commissie. De penningmeester wordt decharge verleend na 
goedkeuring door de algemene ledenvergadering van deze rekening en verantwoording. 
 
ARTIKEL 5 
De africhtings commissaris is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van hetgeen de africhting betreft. 
Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der africhting in de vereniging dat na goedkeuring door het bestuur, in de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde wordt gesteld. 
 
ARTIKEL 6 
Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken 
aan het bestuur af te geven. 
 
ARTIKEL 7 
Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid op aanvraag de redenen hiervan op te geven. 
 
ARTIKEL 8 
Zij, die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk drie maanden voor het beëindingen van het lopende 
kalenderjaar aan de ledenadministratie schriftelijk kenbaar maken. Heeft opzegging voor die datum niet plaatsgevonden dan is men 
verplicht alsnog de contributie over het gehele daarop volgende kalenderjaar te voldoen. 
 
ARTIKEL 9 
Het bestuur heeft het recht een lid wegens wanbetaling te royeren. Wanbetaling houdt in, dat niet op 15 januari van het nieuwe 
kalenderjaar de voor dat jaar verschuldigde contributie door de penningmeester is ontvangen. 
Een aldus geroyeerd lid kan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegelaten, wanneer hij of zij de achterstallige contributie 
verhoogd met administratiekosten heeft aangezuiverd. 
 
ARTIKEL 10 

 Binnen de vereniging Dobermann Vrienden in Nederland kennen we de volgende commissie’s die door het bestuur zijn benoemd. 

 De gezondheidscommissie. Deze commissie behartigt alle belangen van de Dobermann betreffende de gezondheid. 

 De commissie bijstand exterieur. Deze commissie behartigt alle belangen van de Dobermann betreffende het exterieur. 

 De commissie Dobermann Gedrags Test en Dobermann Karakter Test. Deze commissie behartigt alle belangen van de Dobermann 
betreffende het gedrag en karakter 

 De redactie commissie. Deze commissie regelt alles rondom het nieuws bulletin “De Dobermannvriend” 

 Commissie webteam. Deze commissie regelt alles rondom de website “www.dobermannvereniging.nl 

 Commissie Africhting. Deze commissie behartigd alle belangen van de Dobermann betreffende de africhting 
 



11 

 

 
 
ARTIKEL 11 
Twee van de door het bestuur benoemde Commissie’s kennen een rooster van aftreden. 
Dit zijn de commissie bijstand exterieur en de gezondheidscommissie. 
 
Na het eerste jaar van het instellen van een commissie treedt de secretaris van de commissie af, in het tweede jaar de voorzitter van de 
commissie  en in het derde jaar de commissie leden. Deze zijn terstond herkiesbaar.  
 
ARTIKEL 12 
Zij, die na het eerste kwartaal lid worden betalen een evenredig deel van de jaarcontributie. 
Zij, die na 1 oktober lid worden betalen tevens de voor het daarop volgende gehele kalenderjaar de verschuldigde contributie. 
 
ARTIKEL 13 
De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald; de ledenvergadering als door het 
bestuur is bepaald. 
 
ARTIKEL 14 
Elk lid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. 
Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst, mits de vergadering zich 
daarvoor verklaart. Op voorstellen, die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen. 
Wanneer een lid een voorstel indient voor behandeling op de algemene ledenvergadering dan dient het betreffende lid aanwezig te zijn op 
de algemene ledenvergadering waarin dit voorstel behandeld zal worden. Bij afwezigheid zal het voorstel terstond van de agenda gehaald 
worden en niet in stemming gebracht worden. 
 
ARTIKEL 15. 
Ieder gewoon lid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Dit 
geldt niet voor de jaarvergaderingen. Dezelfde persoon mag evenwel niet meer dan eenmaal per jaar worden geïntroduceerd. 
 
 
ARTIKEL 16 
Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd. 
 
ARTIKEL 17 
Alle uitgaande stukken van het bestuur worden door de eerste of tweede secretaris getekend voor zover dit niet anders door statuten, de 
wet, of anderszins wordt vereist. 
Zaken de kringgroepen en of de africhting betreffende kunnen door de africhtings - commissaris worden getekend. 
 
ARTIKEL 18 
Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der uitgebracht stemmen plus een, mits bij statuten en 
reglement niet anders is bepaald. 
 
ARTIKEL 19 
In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het 
bestuur. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 06 november 2011 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
 
Dhr. Mr. H.H. Dalmijn   Mevr. J.J. Havik-Schaft 
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04. BESTUURS REGLEMENT 
 
1.  ALGEMEEN 
        a]  Jaarlijks wordt het bestuursreglement der D.V.I.N. vastgesteld door de bestuursleden 
    in de eerste vergadering na de algemene ledenvergadering door ondertekening van het 
 vastgestelde stuk door alle bestuursleden. 
        b] Wijziging of verandering van dit reglement is eerst geldend na vaststelling en 
 ondertekening door alle bestuursleden. 
 
2. BESTUUR 
        a] Het bestuur bestaat uit: 
 - Voorzitter 
 - Vice-voorzitter 
 - Secretaris, tevens belast met de pupinfo. 
 - Penningmeester 
 - Africhtingscommissaris  
 
        b] Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
 - Voorzitter 
 - Secretaris 
 - Penningmeester 
 
3. FINANCIELE ZAKEN 

1. Met inachtneming van het gestelde in de statuten is de door de algemene  ledenvergadering aanvaarde jaarbegroting 
taakstellend en bindend. 

2.1. De betalings- en tekeningsbevoegdheid van de penningmeester is beperkt tot een bedrag van € 2000,00. Betalingen van meer 
dan € 2000,00 worden getekend door  
de penningmeester en de voorzitter. 

2.2. Bij ontstentenis van een van beide is de vice-voorzitter tot ondertekening bevoegd. 
3.1. Het aangaan van welke [Financiële] verplichting dan ook voor de vereniging kan slechts geschieden door een of meer 

bestuursleden na voorafgaande meerderheidsbeslissing in het bestuur, terwijl de verplichting voortvloeit uit een opdracht van de 
algemene ledenvergadering. 

3.2. De rekening en facturen voortvloeiend uit onder 3.1 genoemde verplichtingen worden door het desbetreffende bestuurslid 
geparafeerd alvorens tot betaling wordt overgegaan. 

3.3. Periodiek worden alle rekeningen boven € 500,00 door de voorzitter of de vice-voorzitter gefiatteerd. 
       4.  Bestuurskostendeclaraties kunnen slechts geschieden i.g.v. in het bestuur vastgestelde  

 vergoedingen [als bijlage bij dit reglement gevoegd]. De bestuurskostendeclaraties 
         worden door penningmeester en voorzitter gefiatteerd. Indienen van deze declaraties   
         geschiedt in de maand volgens op het afgesloten kalenderkwartaal op straffe van niet-betaling. 

5. De africhtingscommissaris dient jaarlijks een door het bestuur vast te stellen begroting o.g.v. het in de a.l.v. vastgestelde bedrag. 
[bij dit reglement te voegen] Fiattering van hieruit voortvloeiende betalingen geschiedt door de penningmeester en de            
voorzitter aan de hand van deze begroting. 

6. De administratie van de pupinfo wordt periodiek door de vice-voorzitter gecontroleerd t.a.v. geregistreerde pups en ontvangen 
gelden. 
Na deze periodieke controle wordt door de vice-voorzitter voor akkoord geparafeerd 

 
VERGOEDINGEN BESTUURSLEDEN  --  REDAKTEUR  --  PUPINFO 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
REISKOSTENVERGOEDING 
------------------------------------- 
Vergoeding voor eigen auto  € 0,19 per kilometer.  
Vergoeding 2e klasse Nederlandse Spoorwegen. 
 
 
DECLARATIES 
-------------------- 
Verzoeke Uw declaraties per 3 maanden bij de penningmeester der DVIN in te dienen in 
de maand volgend op dat kwartaal. ’t volgende mag gedeclareerd worden; postzegels, kantoorbehoefte welke niet aanwezig zijn bij de 
DVIN, telefoonkosten en reiskostenvergoeding. 
 
Uitgezonderd van de telefoon moet van alle uitgaven bewijzen [bonnen] bij uw declaratie worden meegezonden. 
 
Verdere kosten mogen gedeclareerd worden nadat deze van te voren zijn  
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besproken in het bestuur. 
 
Onder extra reiskosten wordt verstaan alle reizen uitgezonderd het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten in het kader van het 
bestuur. 
 
De africhtings commissaris brengt zijn reiskosten in rekening voor het bijwonen van  
IPO, UV en alle examens betrekking hebbende op de africhting van de D.V.I.N. via  
de post africhting. 
 
      
 
OVERZICHT VERGOEDINGEN VOOR BESTUUR DER D.V.I.N. 
- Voorzitter  : Begroot bedrag per jaar is € 500,00 onder te verdelen in: 
   - Telefoonkosten, € 25,00 per maand 
   - Postzegels [alleen met originele bon] 
   - Kilometers a € 0,19 per kilometer. 
 
- Vice-voorzitter : Begroot bedrag per jaar is € 425,00 onder te verdelen in: 
   - Telefoonkosten, € 25,00 per maand 
   - Postzegels [alleen met originele bon] 
   - Kilometers a € 0,19 per kilometer. 
 
- Secretaris  : Begroot bedrag per jaar is € 1000,00 onder te verdelen in: 
   - Telefoonkosten, € 25,00 per maand 
   - postzegels [alleen met originele bon] 
   - Stroom, € 10,00 per maand 
   - Kantoorartikelen [alleen met originele bon] 
   - Kilometers a € 0,19 per kilometer. 
 
- Comm. Africhting : Begroot bedrag per jaar is € 725,00 onder te verdelen in: 
   - Telefoonkosten, € 25,00 per maand 
   - Postzegels [alleen met originele bon] 
   - kilometers a € 0,19 per kilometer 
 
- Penningmeester : Begroot bedrag per jaar is € 550,00 onder te verdelen in: 
   - Telefoonkosten, € 25,00 per maand 
   - Stroom, € 12,00 per maand  
   - Kilometers a € 0,19 per kilometer 
 
Vaste kostenvergoeding per persoon per vergadering [indien er bij een van de bestuursleden thuis vergaderd wordt] € 2,27. 
 
De totale begroting, zoals boven gespecificeerd, zal uitkomen op een bedrag van € 3200,00. Individuele overschrijding van het aan 
haar/hem toegekende budget is alleen mogelijk na toestemming van het gehele bestuur. 
De declarant zorgt zelf voor de budget bewaking en stelt het bestuur van de D.V.I.N. in kennis bij een onverhoopte budget overschrijding. 
De penningmeester heeft hierin ook een signalerende en budget bewakende taak. 
De penningmeester betaald niets boven het gebudgetteerde bedrag uit, tenzij het bestuur hiervoor toestemming geeft. 
 
 
OVERZICHT VERGOEDINGEN VOOR MEDEWERKERS DER D.V.I.N. 
- Ledenadministratie : Begroot bedrag per jaar is € 725,00 onder te verdelen in 
   - Stroom € 12,00 per maand 
   - Telefoonkosten € 20,00 per maand 
   - Postzegels [alleen met originele bon] 
   - Kilometers a € 0,19 per kilometer. 
 
- Redactie  : Begroot bedrag per jaar is € 725,00 onder te verdelen in 
   - Telefoonkosten € 25,00 per maand 
   - Stroom € 23,00 per maand 
   - Postzegels [alleen met originele bon] 
   - Kilometers a € 0,19 per kilometer. 
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- Pupinfo   : Begroot bedrag per jaar is € 625,00 onder te verdelen in 
   - Telefoonkosten € 20,00 per maand 
   - Postzegels [alleen met originele bon] 
   - Stroom € 10,00 per maand 
   - Kilometers € 0,19 per kilometer 
   - Kantoorartikelen [alleen met originele bon] 
 
De totale begroting, zoals boven gespecificeerd, zal uitkomen op een bedrag van € 2075,00 
Individuele overschrijdingen van het aan hem/haar toegekende budget is alleen mogelijk 
na toestemming van het gehele bestuur. 
De declarant zorgt zelf voor de budget bewaking en stelt het bestuur der D.V.I.N. in 
kennis bij een onverhoopte budget overschrijding. 
De penningmeester heeft hierin ook een signalerende en budget bewakende taak. 
De penningmeester betaald niets boven het gebudgetteerde bedrag uit, tenzij het 
bestuur hiervoor toestemming geeft. 
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05. REGELS GEBRUIK WEBSITE 

 
Voor het publiceren van berichten op de DVIN website is op de ALV van de DVIN dd. 26 maart 2006 besloten een 
aantal regels in acht te nemen.  
 
 
1] Het is niet toegestaan om reclame voor nesten dan wel verwijzingen naar kennels te maken op de website. 
Behalve als het nest via de pupinfo aangemeld wordt, dan kunnen Dobermann nesten en/of pups op de website 
vermeld worden. 
 
2] Voor herplaatsingsoproepen via de website komen alleen die Dobermanns in aanmerking die in Nederlands 
bezit zijn. 
 
3] Op de DVIN website zal slechts ruimte gemaakt worden voor oproepen, petities, mededelingen, protesten, 
acties etc.etc. die de Dobermann betreffen alle andere oproepen enz. betreffende andere rassen en/of dieren 
zullen niet op de website van de DVIN geplaatst worden. 
 
4] Uitslagen van evenementen worden alleen geplaatst na aanlevering door het daartoe benoemd lid van het CBA 
of CBE.  
 
De africhtings administratie levert de africhtings uitslagen aan, indien examen gedaan is bij een andere vereniging 
dan de DVIN dan dient men de uitslag zelf aan de africhtings administratie van het CBA te zenden. 
 
Het CBE levert de tentoonstellingsuitslagen aan, gaat het om een buitenlandse tentoonstellings uitslag dan zal 
men deze zelf aan het CBE moeten zenden. 
 
5] Het is niet toegestaan om reclame te maken voor dekreuen op de website. 
Alleen voor de Dobermann's in bezit van het clubfokbrevet is een vermelding op de website toegestaan. De 
namen hiervoor worden aangeleverd door het secretariaat van de DVIN. 
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06. REGLEMENT GESCHILLEN EN TUCHTCOMMISSIE 

 
De commissie bestaat uit minimaal drie leden en worden benoemd voor een periode van drie jaar. De commissie 
benoemt uit de gekozen leden een voorzitter. 
Jaarlijks treedt een lid af volgens een daartoe op te maken rooster. 
 
De commissie neemt op schriftelijke klacht kennis van geschillen en overtredingen.  
Ter zake overtredingen slechts op aangifte door het bestuur en ter zake geschillen door de meest gerede partij, zij 
het een lid dan wel een orgaan.  

Een geschil wordt door de commissie slechts in behandeling genomen, indien de klager zijn klacht eerst 
schriftelijk heeft voorgelegd aan de beklaagde en wel binnen vier weken nadat de klacht is ontstaan.                                                                                                                   
Indien een klacht niet tot tevredenheid van de klager door de beklaagde wordt afgewikkeld, dan kan de klager 
zich tot uiterlijk twee maanden nadat de klacht aan de beklaagde is voorgelegd, schriftelijk tot de commissie 
wenden.                                                                   De commissie kan na overschrijding van de in het eerste en tweede 
lid genoemde termijnen besluiten, het geschil toch in behandeling te nemen, indien de klager terzake van de 
overschrijding van de termijn(en) naar oordeel van de commissie redelijkerwijs geen verwijt treft. 

Een ingediende klacht wordt uiterlijk binnen twee maanden in behandeling genomen.  
 
Plaats van behandeling wordt vastgesteld door de voorzitter.  
 
Minstens veertien dagen voor de behandeling worden partijen in kennis gesteld van plaats, datum en tijdstip van 
behandeling.  
 

Tegenpartij of beklaagde heeft tot één week vóór de zitting de gelegenheid schriftelijk te reageren op de klacht dan 

wel het inleidend geschrift ter zake het aanhangig maken van een geschil. 

 

Ieder van partijen in een geschil respectievelijk de beklaagde heeft het recht zich ter zitting op eigen kosten te doen 

bijstaan door een raadsman of gemachtigde. 

 
De commissie beslist aanstonds na de behandeling tenzij nadere inlichtingen dienen te worden ingewonnen of 

verstrekt ten behoeve van de oordeelsvorming. 

 

Het advies van de commissie met betrekking tot een aan haar voorgelegd geschil dan wel met betrekking tot een 

door het bestuur op te leggen straf wegens een overtreding wordt schriftelijk vastgelegd. De motivering geschiedt 

mondeling. 

 

Tegen uitspraken van de commissie is geen verzet of beroep mogelijk 
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07. Protocol Lid van Verdienste 
 
1] Het benoemen van een lid van der D.V.I.N. tot lid van verdienste geschiedt door een unaniem bestuursbesluit 
2] Het te benoemen lid dient minstens 10 jaat lid te zijn van de D.V.I.N. 
3] Het te benoemen lid dient zich te hebben inderscheiden door het verrichten van werkzaamheden voor de 
D.V.I.N. op bestuurlijk gebied of op een ander gebied binnen het verenigingsgebeuren der D.V.I.N. 
4] Ook kan een lid door het bestuur worden benoemd tot lid van verdienste als het lid zich uitzonderlijk 
verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de fokkerij of van de africhting. De uitzonderlijkheid van deze 
verdienste is ter beoordeling aan het zittende bestuur. 
5] Het benoemde lid zal door middel van een zilveren gekleurde verenigingsspeld worden onderscheiden. 
6] de benoeming zal plaatsvinden tijdens een D.V.I.N.-activiteit en worden vermeld in het clubblad. 
5] Bij 40 jaar onafgebroken lid van de D.V.I.N. wordt men automatisch lid van verdienste van de D.V.I.N.. 
 
Aldus gedaan november 1997. 
 
 
Bestuur D.V.I.N. 
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08. KRINGGROEPEN 
 

1. Kringgroepen der D.V.I.N. zijn autonome verenigingen die erkend zijn door de D.V.I.N. 
 

2. Om de naam D.V.I.N. Kringgoep ……………..te mogen voeren vereist erkenning der D.V.I.N. 
 

3. Een aanvraag om erkenning moet worden ingediend door de secretaris van de kringgroep gericht aan de 
africhtingscommissaris der D.V.I.N.. Het bestuur der D.V.I.N.  beslist over de erkenning niet anders dan 
dat aan de voorwaarden gesteld in punt 4 van dit reglement is voldaan. 

 
4. Voorwaarden voor erkening als D.V.I.N. kringroep. 
A. Ledenlijst van 10 D.V.I.N. leden 
B. Notarieel vastgesteld door de D.V.I.N. goedgekeurde statuten 
C. Door de D.V.I.N. goedgekeurd Huishoudelijk reglement 
D. Inschrijving in het verenigingsregister Van de Kamer van Koophandel 
E. Onderlinge afstand van tenminste 10 kilometer van andere DVIN-kringgroepen tenzij het DVIN-bestuur 

ontheffing verleent overeenkomstig het bepaalde in artikel 5. 
 

(Voorbeeld en Huishoudelijk reglement verkrijgbaar bij de Africhtingsadministratie D.V.I.N.) 
   

5. Het bestuur kan aan betrokken kringgroep ontheffing verlenen van deze regel. Maar niet eerder  
dan dat de betrokken kringgroep naar de mening van het bestuur zich duidelijk en  
voldoende heeft    
ingespannen een andere lokatie buiten de 10 kilometer zone te zoeken. De 
betrokken kringgroep  
zal het verzoek tot ontheffing schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur van  
de DVIN kunnen indienen. Het bestuur van de DVIN zal eerst na overleg met 
eventueel andere  belanghebbende kringgroepen schriftelijk op dit verzoek  
reageren. 

  
6     Jaarlijks betaalt de kringgroep voor 1 maart  voor zijn erkenning een door de  

     ledenvergadering der D.V.I.N. vastgesteld bedrag aan de D.V.I.N.   
 Het bedrag is op de ALV van maart 2001 vastgesteld op € 50,00 per jaar 

 
7    Jaarlijks levert de kringgroep uiterlijk 1 maart zijn ledenlijst, voorzien van naam, adres en  
         DVIN lidmaatschapsnummer in bij de secretaris van de vereniging. Jaarlijks, uiterlijk op 15  
         april doet de kringgroep het door de ledenvergadering goedgekeurde jaarverslag aan de  
         secretaris van de vereniging toekomen. 

          
   8         De Africhtingscommissaris wordt bijgstaan door de Africhtingsadministratie en het CBA 

          Het CBA bestaat uit  3 personen plus de Africhtingsadministratie en de     
          Africhtingscommissaris. 
          Het CBA wordt bijeen geroepen door de Africhtingscommissaris zo vaak als hij dat  
          wenselijk acht. 
 
Het CBA rapporteert regelmatig via de Africhtingscommissaris haar bevindingen aan het bestuur der D.V.I.N. en kan 

aanbevelingen en of voorstellen doen aan de Algemene Ledenvergadering der D.V.I.N 

Aldus aangepast door J.J. Havik-Schaft. 01 juli 2006 
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09. RASSTANDAARD 
 

Dobermann 
 
FCI.no.:  143/14-02-1994/GB 
Vertaling:   Dobermann Council van KUSA( Kennel Unie van Zuid Afrika) 
Land van Oorsprong: Duitsland 
Gebruik:  Gezelschaps-, waak- en verdedigingshond 
FCI.Klassificatie: Groep 2  (Pinschers en Schnauzers, Molossoïde en Zwitserse  

Sennenhonden) 
   Sectie 1 (Pinscher en Schnauzer type) 
   Met werkproef 
 
Algeheel voorkomen: 
De Dobermann is middelgroot, krachtig en gespierd gebouwd.  
Door zijn elegante lichaamsbelijningen, zijn fiere houding, het temperamentvolle karakter en de vastberaden uitdrukking voldoet hij aan 
het ideaalbeeld van de hond. 
 
Belangrijke verhoudingen: 
Het lichaam van de Dobermann is bijna vierkant, dit geldt in het bijzonder bij reuen. De lichaamslengte (gemeten van boeggewricht tot 
zitbeen) moet de schofthoogte bij reuen met niet meer dan 5% overschrijden en bij teven met niet meer dan 10% overschrijden 
 
Gedrag en temperament: 
Van huis uit is de Dobermann vriendelijk en rustig. Erg aanhankelijk aan de de familie en houdt van kinderen. Een middelmatig 
temperament en een middelmatige scherpte is een vereiste. Een middelmatige irritatiedrempel is vereist met goed contact met de 
eigenaar. De Dobermann houdt van werken en moet een goed werkvermogen hebben, moed en hardheid en makkelijk te trainen. Ten 
aanzien van de oplettendheid t.o.v. de omgeving moet veel waarde worden gehecht aan zelfverzekerdheid en onverschrokkenheid.  
 
Hoofd: 
Schedelgedeelte:  Krachtig, in verhouding tot het lichaam. Van boven gezien is het hoofd in de vorm van een stompe keg 

gesneden. Van voren gezien moet de schedellijn(kroonlijn) vrijwel  recht zijn en zal niet naar de oren toe 
afvallen. De neuslijn verloopt bijna parallel(recht) aan de schedellijn, welke vloeiend in de hals afrond. 
De wenkbrauwbogen zijn goed ontwikkeld zonder overdreven vooruit te steken. Het stopgroef is nog 
zichtbaar. De achterhoofdsknobbel mag niet opvallend zijn.Van voor en van boven gezien zijn de zijde van het 
hoofd niet te krachtig ontwikkeld(bakken). De lichte welving tussen de bovenkaak en de jukbeenderen 
moeten in harmonie zijn met de totale lengte van het hoofd. De spieren van het hoofd zijn krachtig ontwik-
keld. 

Stop: Is flauw maar duidelijk  ontwikkeld. 
 
Aangezichtschedel: 
Neus: Neusspiegel is goed ontwikkled, meer breed dan rond, met grote openingen zonder naar voren uit te steken. 

Zwart bij zwarte honden; bij bruine honden overeenkomstig lichtere kleur. 
Voorsnuit: De voorsnuit moet in goede verhouding zijn met de schedel en moet krachtig ontwikkeld zijn. De voorsnuit is 

diep.  De mondhoek moet tot aan de molaren reiken.  Een goede voorsnuit breedte moet ook in de boven- en 
ondersnijtanden aanwezig zijn. 

Lippen: Zij moeten vast en glad aan de kaken aanliggen en moet een strakke nauwe sluitingvaan de mond 
waarborgen. Het gehemelte-/lippigment is donker bij bruine overeenkomstig een lichtere kleur. 

Kaken/Gebit/Tanden:  
Krachtige,  brede boven- en onderkaak, schaargebit, 42 tanden correct geplaatst en van normale grootte. 

Ogen: Middelgroot, ovaal en donker van kleur. Lichtere kleur zijn voor bruine honden toegestaan. Goed aangesloten 
oogleden. Oogleden zijn behaard. Kaalheid rond het oog is hoogst ongewenst. 

Oren: Het hoogaangezette oor, wordt rechtop gedragen en in goede lengte gecoupeerd, moet in verhouding zijn 
met het hoofd. In een land waar een coupeerverbod van kracht is, wordt gelijktijdig het ongecoupeerde oor 
erkent.(Gewenst wordt middelgroot en met de voorste rand glad aan de wangen aangesloten) 

 
Hals:  De hals is van goede lengte en in verhouding tot het lichaam en het hoofd. Hij is droog en gespierd. Zijn 

belijning is oplopend en iets gebogen. Zijn houding is rechtop en toont veel adel. 
 
Lichaam: 
Schoft: Moet in het bijzonder bij reuen in hoogte en lengte geprononceerd zijn en daarbij van de croupe af in 

oplopende toplijn naar de schouders toe verlopen. 
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Rug: Is kort en vast. De rug en lendenpartij zijn van goede lengte en goed gespierd. De teef kan iets langer zijn in 
de lendenen, daar zij plaats nodig heeft voor haar nakomelingen. 

Croupe: Moet vanaf het darmbeen richting  staartaanzet, gering en slecht waarneembaar afvallen en toont goed 
afgerond, is noch recht of opval-lend hellend. Goede breedte en breed bespierd. 

Borst: De borstlengte en diepte moet in verhouding zijn met de lichaams-lengte. De diepte met de lichtgewelfde 
ribben bedraagt bijna 50% van de schofthoogte. De borst is van goede breedte met in het bijzonder goed 
ontwikkelde voorborst. 

Buiklijn: Het einde van het borstbeen richting het bekken moet de buikbelijning duidelijk opgetrokken zijn. 
Staart: Is hoog aangezet en kort gecoupeerd, waarbij 2 staartwervels duidelijk zichtbaar blijven. In landen waar een 

coupeerverbod van kracht is moet de staart natuurlijk worden gedragen. 
 
Ledematen: 
Voorhand/Algemeen:  

De voorbenen zijn van alle kanten bekeken bijna recht d.w.z. lood-recht(verticaal) op de grond en krachtig 
ontwikkeld. 

Schouderbladeren: De schouderbladeren liggen vast aan de borstkas en aan beide kanten van de schouderbladrichel goed 
gespierd en steekt iets boven de doornuitsteeksels van de borstwervels uit, zo schuin mogelijk en goed 
liggendschouderblad geeft een hoeking van ongeveer 50 graden. 

Opperarm: Goede lengte, goed gespierd, de hoeking met het schouderblad bedraagt ongeveer 105 tot 110 graden. 
Ellebogen: Goed aangesloten, niet uitdraaiend. 
Benen: Sterk en recht, goed gespierd, lengte in harmonie met het hele lichaam. 
Pols: Krachtig. 
Middenvoet: Is krachtig,  van voren gezien recht en van de zijknat gezien iets schuin (maximum hoeking 10 graden) 
Voeten: kort en vast, tenen zijn gewelfd(katvoet) , nagels kort en zwart. 
 
Achterhand/Algemeen: 
 Van achter bekeken toont de Dobermann door zijn goede bekken-bespiering breed in de heup en de croupe 

en afgerond. De spierverloop van de heup richting dijbeen en onderbeen, geeft een goede breedte-
ontwikkeling, zowel in de omgeving van het dijbeen, knieschijf en onderbeen. De benen zijn recht en staan 
parallel. 

Dijbeen: goede lengte en breedte, goed gespierd. Goede hoeking t.o.v. heup-gewricht. De hoeking bedraagt t.o.v. 
horizontale van 80-85 graden. 

Knie: Het kniegewricht is krachtig  en wordt door de dij en het onderbeen alsmede de knieschijf gevormd. De 
kniehoeking bedraagt ca. 130 graden. 

Scheen-/kuitbeen: Middelmatige lengte en in goed verhouding met de totale achterhand. 
Spronggewricht: Middelkrachtig en parallel. Het scheen-/kuitbeen verbindt zich in het spronggewricht met de 

middenvoetsbeentjes (ca.140 graden) 
Middenvoet: Kort 
Voeten: Zijn evenals de voorvoeten, de tenen van de voeten zijn kort gesloten gewelfd. Nagels zwart en kort. 
 
Gangwerk: Het gangwerk is bijzonder belangrijk, zowel voor africhting alsmede voor exterieur. De gang is elastisch, 

elegant, soepel, vrij en uitgrijpend. De voorbenen grijpen zover mogelijk uit. De achterhand grijpt ver uit en 
geeft de nodige stuwkracht. De voor- en achterbenen gaan in de diagonale gang. Er moet een goede 
stabiliteit zijn in de rug, banden en gewrichten. 

Huid: De huid is goed strak aangesloten en goed gepigmenteerd. 
 
Beharing:  
Haar: Het haar is hard, kort en dicht. Het ligt nauw en glad en gelijkmatig over het lichaam verdeeld aan. Onderwol 

niet toegestaan. 
Kleur: De kleuren zijn zwart, donkerbruin met roestrode scherp afgetekende zuivere brand. De tanaftekening zit op 

voorsnuit,  als een vlek op de wangen,  boven de oogleden(wenkbrauwen), op de keel, 2 vlekken op de 
voorborst, polsen, middenvoet en voeten aan de binnenkant van de dij en benen en onder de staart. 

 
Schofthoogte en gewicht: 
 Reuen   68-72 cm 
 Teven  63-68 cm 
 Telkens de middelste maat gewenst 
 Reuen  40-45 kg 
 Teven  32-35 kg 
 
Elke afwijking van de hierbovengenoemde punten moet als een fout worden beschouwd en de  
ernst van de fout moet worden gewogen in verhouding tot diens kwalificatie. 
 
Fouten/algemeen: Gebrek aan geslachtskenmerken, te weinig substantie, te licht, te zwaar, te veel beenlengte, zwak botwerk. 
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Hoofd: Te zwaar, te smal, te kort, te lang, te veel of te weining stop, ramsneus, onvoldoende parallellisme van de 
schedel, zwakke onderkaak, ronde of spleet ogen , lichte ogen, bakkenvorming, onvoldoende lipsluiting, 
oogleden beter aansluiten, diepliggende ogen, oren te hoog of te laag, open mondhoek. 

Hals: iets kort, te kort, keelhuid, wammen, te lang (niet in harmonie), herten-hals. 
Lichaam: rug niet vast, afvallende croupe, doorgezakte rug, karperrug te veel of te weinig ribwelving, niet voldoende 

borstdiepte of breedte. Rug in totaal te lang, missende voorborst te hoog of laag aangezette staart, buiklijn te 
weinig of te veel opgetrokken. 

Ledematen: Te veel of te weinig hoeking in voor- en/of achterhand. Losse elle-bogen; van de standaard afwijkende ligging 
en lengte van benen en  gewrichten. Voeten te dicht of te ver van elkaar. Koehakkig/O-benen of een te 
nauwe stand van de achterbenen. Open of zwakke voeten, gekromde tenen, lichte nagels. 

Beharing: Te lichte en niet scherp afgetekende onzuivere brand, te donker masker, grote zwarte vlekken aan de benen, 
slecht zichtbare of te grote borstvlekken. Lang, zacht, gekruld of glansloos haar alsmede dunne beharing en 
kale plekken. Grote haarkuinen op het lichaam, zichtbare onderwol. 

Karakter: Ontbrekende zelfverzekerdheid, te hoog temperament, te hoge scherpte een te hoge of lage 
prikkelingsdrempel. 

Hoogte: Afwijkende grote van de standaardmaat tot 2 centimeter, moet het resultaat met 1 kwalificatie worden 
verlaagd. 

Gangwerk: Waggelend/trippelend, onvrij gangwerk en telgang. 
 
Diskwalificerende fouten: 
Algemeen: Totale omdraaiing van het geslachtstype 
Ogen: Gele ogen(roofvogelogen), verschillende oogkleur. 
Gebit: Bovenvoorbeet, tanggebit, onderbeet en missende tanden. 
Beharing: Witte vlekken, uitgesproken lang en krullig haar, dunne beharing en grote kale plekken. 
Karakter: Angstige -, nerveuze -, agressieve honden. 
Schofthoogte: Honden die meer als 2 centimeter boven en onder de standaardmaat afwijken. 
 
N.B. 
Reuen dienen twee normaal ontwikkelde teelballen te hebben volledig in het scrotum  
ingedaald 
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10. D.K.T. 

 
BESCHRIJVING EN ORGANISATIE. 
KADERBEPALINGEN. 
 
Als basis geldt de vroegere DGT met enkele aanpassingen.  
De cirkel is nu minder gecoördineerd en minder explosief, echter niet minder bedreigend. 
Schietproef tijdens de test, 2 x kal. 9 mm en 1 keer kal. 6 mm. 
De hond moet bijten op een normale pakwerker. 
De volgorde van de testonderdelen is als volgt: 

 Voorstellen / sociaal contact; 

 De straat ; 

 De kring ; 

 Zelfstandigheidstest; 

 Vriendelijke persoon; 

 Bijtwerk aan de paal; 

 Neutrale passant ; 

 Overval op de geleider; 

 Schietproef; 
 
De deelnemende hond moet tenminste 18 maanden oud zijn.  
Te behalen resultaten : DKT  “A” ; DKT “B “ ;  6 maanden teruggesteld, 12 maanden teruggesteld of afgewezen. Organisatie: 
DKT-commissie  van de D.V.I.N. De test wordt beoordeelt door twee beoordelaars. Het pakwerk moet worden gedaan door 
een DVIN wedstrijdpakwerker. Per testdag kunnen maximaal 15 honden deelnemen. Inschrijfgeld 23 euro per hond. 
 
Met ingang van 01-01-2006 moet de deelnemende hond minimaal VZH/BH of een gelijkwaardig certificaat behaald 
hebben. Wanneer de deelnemende hond in het bezit is van het KNPV en of reddingshond certificaat volstaat dit.  
Indien geen exterieur-uitslag aanwezig is zal op de dag van de test het gebit van de hond gecontroleerd worden en bij 
reuen de aanwezigheid van beide teelballen. De bevindingen zullen op het testformulier vermeld worden. Is er wel een 
exterieur-uitslag aanwezig dan dient hier een kopie van overlegd te worden op de dag van de test. 
 
De uitslag wordt bekend gemaakt aan het einde van de testdag. 
 
Reglement betreffende de Dobermann Karaktertest. 
 
1. De Dobermann Karaktertest ( DKT ) wordt afgelegd volgens de door het bestuur gestelde normen (ingaande 1 

januari 1998). De test  wordt afgenomen door beoordelaars die benoemd zijn door het bestuur van de DVIN. De test 
wordt afgenomen door twee beoordelaars. 

2. De beoordelaars zien er op toe dat de test een zo natuurlijk mogelijk verloop heeft. Bij ongewenste invloeden van 
buitenaf  kunnen de beoordelaars een gedeelte van de test over laten doen. De hond moet worden voorgebracht  
aan een lijn van 1 meter lengte. 

3. De uitslag van de test is onherroepelijk. Beroep hiertegen is uitgesloten. 
4. Deelnemen kunnen alle leden van de DVIN tegen betaling van het door het bestuur vastgestelde bedrag. Betaling 

moet geschieden voor het afleggen der test. Niet tijdige betaling heeft uitsluiting tot gevolg. Niet leden kunnen met 
toestemming van de DKT-commissie deelnemen voor het dubbele bedrag dat is vastgesteld voor de leden. 

5. Deelnemen mogen honden die de minimale leeftijd van achttien maanden hebben bereikt. Van de leeftijd wordt ter 
bescherming van de honden niet afgeweken i.v.m. onvolwassen gedrag bij de test. 

6. In geval van ernstige twijfel kunnen de beoordelaars zonder de hond te kwalificeren, de hond een jaar of een half 
jaar terug zetten. Bij een volgende test wordt de hond dan gekwalificeerd. 

7. Als de hond tijdens de test onzeker of angstig gedrag vertoond, wordt de test onmiddellijk afgebroken. Dit ter 
bescherming van de hond. 

8. Als de hond de test niet heeft gehaald of ter verbetering van een reeds eerder afgelegde test, is deelname voor de 
tweede maal toegestaan. Ongeacht de uitslag geldt de laatste test. De eerder afgelegde test vervalt !! Een derde 
test is niet toegestaan. 
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9. Voor de aanvang van de DKT geeft iedere deelnemer de stamboom en het rashondenlogboek van de deelnemende 
hond af aan de administratie van de DKT-commissie. De uitslag van de afgelegde test wordt altijd in het 
rashondenlogboek vermeld. Deelname zonder rashondenlogboek is niet mogelijk. 

10. Van de ingeschreven hond moet de eigenaar/geleider verklaren dat de hond de laatste zes weken voor de test niet 
in omstandigheden heeft verkeerd die gevaar zouden kunnen opleveren voor de gezondheid van de andere 
deelnemende honden. (besmettingsgevaar.) 

11. De straat en de kring worden gevormd door een groep van 10 tot 15 personen  
12. De DKT-commissie bepaalt te alle tijden de te gebruiken accessoires, die bij de te testen onderdelen worden 

gebruikt. 
13. Het is met ingang van 01-01-2010 niet meer toegestaan om op dezelfde dag met dezelfde hond deel te nemen aan 

zowel de Dobermann Karakter Test als de Dobermann Gedrags Test. 
14. Daar waar het reglement niet in voorziet beslist het bestuur na de DGT/DKT commissie gehoord te hebben,   
 
Voorgesteld door de DKT-commissie. Vastgesteld  door het DVIN bestuur.  
Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering 24 maart 2012. 
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Beschrijving van de DKT. 
 
1. Kennismaking. 
 
De geleider wordt door de beoordelaars begroet, Er wordt contact gezocht met de hond, deze mag hierbij 
vluchtig worden aangehaald zonder dat men zich aan hem blijft opdringen. Ook kan de hond door de 
beoordelaars van achteren worden benaderd. Er kunnen vragen van algemene aard aan de geleider gesteld 
worden. De hond hoeft zich niet te laten aanhalen. Wanneer de hond echter enige aanstalten tot bijten cq 
agressief gedrag vertoont, anders als waar toegestaan is, anders als waar toegestaan is tijdens de test en de 
geleider geeft de hond ook gelegenheid tot daadwerkelijk bijten dan zal dit altijd leiden tot diskwalificatie . 
 
  Beoordeling: 
 
De hond moet een onbevangen indruk maken, hij mag uitbundig, spontaan zijn, maar gereserveerd gedrag en 
onverschilligheid zijn niet negatief. Angstig- of onmiddellijk agressief gedrag is af te keuren, deze honden kunnen 
niet meer voor de A kwalificatie in aanmerking komen. Indien de hond zich beheerst onttrekt aan de poging tot 
aanhalen of zich overtuigend weerbaar opstelt is dit te tolereren. Honden die op benadering vluchtgedrag tonen 
dienen te worden afgewezen, dit geldt ook voor te scherpe honden. 
 
2.  De straat. 
 
De straat wordt gevormd door ongeveer 15 tot 20 voor de te testen hond onbekende personen. De straat 
versmalt en verbreedt zich op aanwijzing. Eerste maal door de straat als deze smal is (ca. 1 meter)  op de 
terugweg wordt deze verbreedt (ca. 2 meter) en start de optische beïnvloedingstest. Dit geschiedt door middel 
van het vlak voor de hond wapperen met een doek van ca, 1 m2 en het opsteken  van een paraplu vlak voor de 
hond. De paraplu en het doek mogen de hond niet raken. Dit kan plaatsvinden aan beide zijden van de straat. Als 
laatste wordt aan beide zijden van de straat een groot voorwerp omgetrokken en wel zo, dat het van de hond 
wegvalt. Dit omtrekken gebeurt vlak voor de hond. Na 5 meter de straat verlaten te hebben, omkeren en terug 
door de straat, nu akoestische beïnvloedingstesten. Dit geschiedt in de straat op drie verschillende  plaatsen aan 
beide zijden van de straat door het activeren van bv. toeters en bellen e.d. Na 5 meter de straat te hebben 
verlaten , omkeren en terug door de versmalde straat, dit om eventueel herstel van het gedrag te kunnen 
bepalen en te vergelijken met de eerste gang door de straat.  
 
 
  Beoordeling. 
 
Honden die de straat niet in durven te lopen dienen te worden afgewezen. Honden die op de beïnvloeding 
werkelijk vluchtgedrag vertonen en bij de laatste gang door de straat nog zichtbaar onder de indruk zijn, dienen 
eveneens te worden afgewezen wegens te zwak herstel. Honden die zich slechts gevoelig tonen op de 
beïnvloeding maar zich niet onmiddellijk herstellen, komen alleen nog in aanmerking voor een “B” kwalificatie. 
Honden die zich slechts gevoelig tonen op de beïnvloeding, maar zich onmiddellijk herstellen kunnen nog in 
aanmerking komen voor de “A” kwalificatie. Honden die zich ongevoelig of onverschillig tonen op de beïnvloeding 
komen in aanmerking voor de “A” kwalificatie. 
 
 
3.  De kring 
  
Er wordt een cirkel gevormd door de eerder genoemde 15 tot 20 personen. Midden in de cirkel staat een paal 
met daaraan een 1 meter lijn waar de hond aan wordt vastgezet. Om deze paal wordt door een lint een cirkel 
getrokken van 1.50 tot 1.75 meter doorsnede. Het is niet toegestaan om in deze cirkel te komen door de 
medewerkers. De geleider neemt plaats op de rand van de cirkel . De personen cirkel verkleint en vergroot zich op 
aanwijzing van de beoordelaars. Inlopen en terug gaan kan per test verschillen in normaal of versneld tempo. Dit 
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moet wel op een testdag voor alle honden gelijk zijn. Inlopen en terug gaan wordt  herhaald. De laatste maal 
wordt normaal ingelopen en teruggegaan dit om het herstel van de hond te testen. 
 
  Beoordeling: 
 
Daar zowel het langzaam en het snel inlopen bedreigend voor de hond kan zijn is weerbaar gedrag niet af te 
keuren. Schrikachtige honden  met onttrekkingsgedrag  komen alleen nog in aanmerking voor de “B” kwalificatie . 
Spontaan, onbevangen gedrag is voldoende voor DKT 
“A”. 
 
4. Zelfstandigheidstest: 
 
De hond wordt aan een 10 meter lange lijn met veerconstructie en voorzien van een brede halsband, of juttuig, 
aangebonden aan een paal op ca. 70 cm. hoogte. Voor reuen en teven wordt een aparte plek aangewezen. De 
geleider verlaat de hond over een afstand van tenminste 50 meter en gaat uit het zicht van de hond staan. 
Behalve de beoordelaars en de testleider is er niemand in de nabijheid van de hond. Er wordt minimaal 5 minuten 
gewacht voor er een aanvang gemaakt wordt met de test. De  hond moet zich ervan bewust zijn dat hij alleen 
gelaten is; indien hij door opwinding nog niet zo ver is, mag de tijd enige minuten worden verlengd. Nu wordt de 
hond door een figurant vriendelijk benaderd. Op een afstand van ongeveer 10 meter van de hond wordt deze 
vriendelijk aangesproken. Indien de hond zelf spontaan contact zoekt mag hij kort worden aangehaald, anders 
wordt er dicht langs de hond gelopen ( ongeveer 1 meter ) en wordt hij verder genegeerd. Bij agressief gedrag 
wordt de overtuiging van dit gedrag zo goed mogelijk getest, waarbij de figurant zijn vriendelijke rol blijft spelen. 
Nadat de vriendelijke figurant is verdwenen komt de onvriendelijke benadering. De onvriendelijke figuur komt, 
met onmiddellijk harde dreigende stem in beweging en gaat indirect op de hond af. Hij zet zijn actie door tot aan 
de hond, waarbij de hond mag inbijten. De onvriendelijke persoon (de Pakwerker) zet zijn actie enige tellen door, 
waarna hij zijn actie staakt. Nadat de hond eventueel contact met de pakwerker heeft gemaakt komt de geleider 
inlopen, waarna deze een en ander zelfstandig met de hond afwerkt. De dreiging in dit testonderdeel mag niet 
commanderend zijn. Bij werkelijk vluchtgedrag wordt ook dit onderdeel onmiddellijk afgebroken om schade bij de 
hond zoveel mogelijk te beperken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beoordeling: 
 
Honden die op de vriendelijke benadering werkelijk vluchtgedrag vertonen komen niet meer in aanmerking voor 
een kwalificatie. Honden die zich agressief gedragen bij de vriendelijke benadering moeten ook overtuigend zijn 
bij de onvriendelijke benadering, deze honden komen vanwege een te hoge scherpte en te lage agressiedrempel 
niet meer in aanmerking voor een “A” kwalificatie, maar eventueel van een “B”. Gereserveerdheid en 
onverschilligheid  worden niet als ongewenst beschouwd. Honden die op de onvriendelijke benadering werkelijk 
vluchtgedrag vertonen komen niet meer in aanmerking voor een kwalificatie. Alleen de honden die zich op dit 
testonderdeel evenwichtig gedragen komen in aanmerking voor een “A” kwalificatie. 
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5. Verdediging van de geleider: 
 
De hond wordt voorzien van een juttuig, brede leren halsband en of een grove ketting die beschikbaar gesteld 
worden door de DKT commissie en een lange lijn. De geleider gaat naast zijn hond staan, terwijl de helper het 
einde van de lijn vasthoudt. Vervolgens komt een agressief persoon op de geleider en zijn hond af. De geleider en 
deze persoon gaan een kort gevecht aan buiten het bereik van de hond. De hond moet duidelijk aangeven dat hij 
zijn geleider wil verdedigen. Op aanwijzing van de helper wordt het gevecht beëindigd. Daarna komt er een voor 
de hond herkenbare pakwerker op de geleider en de hond af met duidelijk agressief gedrag. De geleider en de 
pakwerker gaan een gevecht aan binnen het bereik van de hond. De hond moet nu de geleider verdedigen tegen 
de overval door een gevecht aan te gaan met de pakwerker. Op aanwijzing van de helper wordt het gevecht 
afgebroken, indien het een hond betreft met een africhtings certificaat dan moet de hond lossen, indien de hond 
geen enkel certificaat bezit dan wordt in overleg met de geleider besloten over lossen dan wel winnen laten. 
 
 
  Beoordeling : 
 
Gewenst wordt een zelfverzekerd en overtuigend gedrag. Alleen de hond met een verdedigingsdrift en een 
aanhoudende drang naar de pakwerker, al dan niet bijtend, komt in aanmerking voor de “A” kwalificatie. Honden  
die geen verdedigingsdrift tonen, maar ook geen onzekerheid tonen, komen alleen nog in aanmerking voor een 
“B” kwalificatie. Honden die zich duidelijk willen onttrekken aan de gebeurtenissen zullen moeten worden 
afgewezen. 
 
 
 
6.  Vriendelijk persoon: 
Nu wordt de hond door een figurant vriendelijk benaderd. Op een afstand van ongeveer 10 meter van de hond 
wordt deze vriendelijk aangesproken. Indien de hond zelf spontaan contact zoekt mag hij kort worden 
aangehaald, anders wordt er dicht langs de hond gelopen ( ongeveer 1 meter ) en wordt hij verder genegeerd. Bij 
agressief gedrag wordt de overtuiging van dit gedrag zo goed mogelijk getest, waarbij de figurant zijn vriendelijke 
rol blijft spelen. 
 
 
 
 
6. Verdacht persoon: 
 
De persoon staat indien mogelijk ergens achter opgesteld, wanneer dit niet mogelijk is, kan hij ook ergens 
doodstil aan de kant van het veld staan. Als de geleider tot op enige meters genaderd is, loopt de persoon zo 
mogelijk vlak voor de geleider en zijn hond langs, echter zonder werkelijk te hinderen. Indien de beoordelaar dit 
nodig acht keert de persoon zich om en loopt nogmaals recht op de hond in. 
 
  Beoordeling: 
 
De hond mag attent, nieuwsgierig, spontaan of onverschillig reageren. Agressief gedrag is minder wenselijk omdat 
van de persoon geen dreiging uit gaat. Onttrekkingsgedrag is minder wenselijk. Vluchtgedrag is fout en de honden 
worden opnieuw benaderd, als dit gedrag zich herhaalt, wordt de hond afgewezen. 
 
7. Schotvastheidstest : 
 
De geleider begeeft zich met zijn hond naar een aangegeven punt op het veld. Op een teken begint de geleider 
met zijn hond te lopen in de richting van de schutter, de hond staat niet onder appel. Op 50 pas afstand wordt 
geschoten met 9 mm, op 30 pas afstand wordt weer geschoten met 9 mm, en op 10 pas afstand volgt een 6 mm 
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schot. Geleider met hond beëindigt de oefening door een keerwending om de schutter te doen, waarbij de hond 
zich tussen geleider en schutter bevind. Waarna de geleider met de hond het veld verlaat in de zelfde richting als 
waaruit hij gekomen is. Het schieten vindt ten alle tijden individueel plaats. plaats. 
 
 
  Beoordeling : 
 
Het reageren op het schot door even in te houden en te kijken, is niet foutief. Indien het opmerken zo is, dat de 
hond het schot duidelijk waarneemt, is geen aanleiding de hond de “A” kwalificatie te onthouden. Voor herhaalde 
schrikreacties met een beperkt herstel kan de hond nog alleen een “B” kwalificatie behalen. Honden die naar 
rechts of naar links of naar achteren weglopen van de schutter moeten worden afgewezen. Dit geldt ook voor 
honden die onzeker zijn in de benadering van de schutter en zich willen onttrekken. 
 
  Algemeen : 
De gehele test wordt uitgevoerd met een aangelijnde hond die niet onder appèl staat, na meerdere sommaties de 
hond niet onder appel te zetten kan het resulteren in een lagere kwalificatie dan wel afwijzing. 
 Wanneer de hond zo angstig wordt dat hij tijdens de test zijn/haar urine laat lopen of zich ontlast wordt de test 
onmiddellijk afgebroken en de hond wordt afgewezen. Honden die werden teruggesteld krijgen een verplichte 
wachttijd van een half jaar of een heel jaar voor dat ze de test mogen herhalen. Honden die zijn afgewezen 
mogen na 4 maanden de test herhalen.  
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VELDFORMULIER . 
 
Naam van de hond:      Geslacht: 
 
Naam  van de geleider:  
 
1. Kennismaking : 

Reader / Testikel-controle / Gebitscontrole 
 

S       /      O       /       V      /        G     /         ZG     /      U. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Straat. 
 
 S    /         O     /         V     /         G     /        ZG      /     U 
 

 
3 Kring. 
 

S     /       O     /         V     /        G      /       ZG     /        U 
 

 
4 Zelfstandigheids test. 
 

S     /      O     /          V    /         G     /      ZG      /         U 
 
Vriendelijk persoon. 
 
S     /     O     /         V     /         G     /       ZG       /        U 
 
Onvriendelijk persoon.   [Pakwerker met mouw] 
 
S     /     O     /       V       /         G     /       ZG      /         U 

 

 
5. Verdediging van de geleider. 
 

S    /     O    /       V     /          G     /        ZG       /         U 
 
 pakwerker met mouw 
 

 
6. Vriendelijk persoon. 

 
S     /     O     /         V     /         G     /       ZG       /        U 

 

 
7. Verdacht persoon. 
 

S    /    O     /       V      /          G      /       ZG      /          U 
 

 
8. Schotvastheids test. 
 
 

S    /      O         V      /         G      /        ZG       /          U 
___________________________________________________________________________ 
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    KARAKTERSCHEMA 
 
  D.V.I.N.     

 Dobermann  Vrienden in Nederland    

   Opgericht in 1927     

  KARAKTER SCHEMA    

 Volgens de Dobermann Karaktertest    

       

Toegekende punten                   5                 6            7        8           9             10 

       

Temperament Onvoldoende Te veel   voldoende Veel 

Omgevingsbeinvloed
. 

      

     Optisch      Schrikachtig Gevoelig    Ongevoelig 

     Akoestisch Schrikachtig Gevoelig    Ongevoelig 

zelfverzekerdheid Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed Zeer goed Uitmuntend 

Onverschrokkenheid Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed Zeer goed Uitmuntend 

Verdedigingsdrift Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed Zeer goed Uitmuntend 

Moed Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed Zeer goed Uitmuntend 

Vechtlust Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed Zeer goed Uitmuntend 

Scherpte Onvoldoende Te veel   Veel Voldoende 

schotgevoeligheid Schrikachtig Gevoelig    Ongevoelig 

       

Algemene indruk       

Totaal aantel punten       

       

Naam van de hond       

stamboomnummer  Geslacht     

Geboortedatum       

Eigenaar       

Africhting certificaat.  geen Ipo 1 Ipo2   Ipo 3  

Behaalde bij de DKT Te      

De uitslag  Met kwal.   Met………… Punten 

       

Beoordelaars   en    

       

Testleider             

       

 
Kwalificatie; 100-95 punten DKT A.  94-80 punten DKT B  79-65 punten Half jaar terug geplaatst   64-56 punten Een jaar terug geplaatst  
   55 punten of minder afgewezen 
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11. Beoordelaars Dobermann Karakter Test 

 
 
Dhr. R. Brinkman 
Hoofdstraat West 40 
8391 AR  Noordwolde Fr 
 
Dhr. Tj. Havik 
Oostzijde 292 
1508 ET  Zaandam 
 
Dhr. H. Hartog 
Hartingstraat 18 bis 
3511 HV  Utrecht 
 
Dhr. Luppo Kuper 
Oosterwijtwerderweg 1 
9913 PG  Eenum 
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  11. D.G.T. 
 
BESCHRIJVING EN ORGANISATIE. 
 
Een test waarin het sociale gedrag van de hond wordt getest in diverse omstandigheden. 
Hierbij wordt d.m.v. 15 proeven beoordeeld hoe de hond zich gedraagt.  
Tijdens o.a.: 
Marktbezoek / winkelcentrum / vreemd persoon / personenverkeer / bus- of treinstationsverkeer / ’wandelbaarheid’, 
wandelen met meerdere honden tegelijk.  
Dierenarts simulatie / in de bek laten kijken / betasten op tafel. 
Begroeten van personen met een hond van een ander ras. (buiten verenigingsverband) Betasten zoals op een 
tentoonstelling. 
 

 Minimum leeftijd 12 maanden 

 Geslaagd, 3- of 6 maanden teruggesteld of afgewezen. 

 Honden die werden teruggesteld krijgen een verplichte wachttijd van 3- of 6 maanden voor dat ze de test mogen 
herhalen.  

 Organisatie: DVIN of een DVIN Kringgroep, de organiserende vereniging zorgt ook voor de benodigde materialen 

 Aanvragen test: minimaal 4 weken voor geplande datum bij de DGT/DKT commissie. 

 Beoordelaar: wordt vastgesteld door DGT/DKT commissie en commissaris africhting. 

 Beoordeling: 2 DGT/DKT beoordelaars of 2 DVIN keurmeesters. 

 De organiserende vereniging zorgt voor een testleider. 

 Kosten € 13,00 per hond.  

 Per testdag kunnen maximaal 20 honden deelnemen. 

 Organisatie bij voorkeur op zaterdag i.v.m. drukte op straat e.d. 

 Deelname van niet-leden toegestaan tegen betaling van € 25,00. 

 Honden van een ander ras zijn niet toegestaan. 

 De hond wordt op het terrein voorgebracht aan een niet op slip staande ketting, in de stad is dit wel toegestaan.   

 De gehele test wordt uitgevoerd met een aangelijnde hond die niet onder appèl staat, in de stad is een lichte mate 
van appèl toegestaan. 

 Bepalen van de 9 vrij in te vullen te testen onderdelen op de dag van de test gebeurt door de DGT/DKT commissie. 

 De beoordelaar heeft het recht om bij gegronde twijfel 2 tot 3 testonderdelen toe 
te voegen aan de totale test van de betreffende hond. 

 Bekendmaken aan de kringgroep van de 9 vrij in te vullen te testen onderdelen en naam beoordelaar minimaal 14 
dagen voor aanvang van de test. 

 Benodigde papieren, zoals veld- en eindformulieren worden door de DGT/DKT commissie minimaal 1 week van te 
voren aan betrokken kringgroep gezonden en dienen voor zover mogelijk voor aanvang van de test ingevuld te zijn. 

 Bij deelname aan de test dienen stamboom en rashondenlogboek aanwezig te zijn en gecontroleerd te worden door 
de beoordelaar. 

 Certificaten zullen na betaling van het verschuldigde bedrag + verzendkosten aan de kringgroep toegezonden 
worden. 

 Bij honden van niet leden zal het certificaat rechtsstreeks aan de eigenaar worden gezonden. 

 Het is met ingang van 01-01-2010 niet meer toegestaan om op dezelfde dag, met dezelfde hond deel te nemen aan 
zowel de Dobermann Gedrags Test als de Dobermann Karakter test. 
Toevoegen, daar waar het reglement niet in voorziet beslist het bestuur na de  
DGT/DKT commissie gehoord te hebben,   

 
De test : 
 
1. De wandelproef, de lijnproef en de combinatieproef: Het zogenaamde uitlaten van de hond zonder dat deze op 

bijzondere wijze onder appèl staat. De hond mag niet in de lijn bijten gedurende de hele test. De verhouding 
baas/hond wordt gedurende de gehele test bekeken. De beoordeling loopt de gehele test door. 

2. De lichte verkeersproef: Op een niet drukke plek aan de openbare weg  worden alle kandidaten samen gebracht ter 
controle van tatoeage c.q. chip en socialisatie. 

3. De zware verkeersproef: Oversteken , halt houden op trottoir etc. Een stukje VZH. 
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4. De supermarktproef:  Wandelen op een openbare parkeerplaats  bij de ingang van een drukke Supermarkt  of een 
andere drukke plek. 

5. De aanbindproef: Geleider 5 minuten uit het zicht van de hond, terwijl proef 6,7,8 en 9 worden uitgevoerd. 
6. De hondenproef: Terwijl de hond aangelijnd is, komt er een andere hond voorbij. 
7. De vereenzamingsproef:  Terwijl de hond aangebonden is en de  geleider uit het zicht van de hond is, wordt hij na 

circa 3 minuten benaderd door een neutraal, vriendelijk persoon die de hond eerst niet in de gaten heeft en later 
wel. Persoon laat eventueel een voorwerp vallen en pakt dit weer op. Voor reuen en teven wordt een aparte plek 
aangewezen. 

8. De winkelwagen, kinderwagen of wandelwagenproef : Terwijl de hond is aangelijnd  wordt deze vrijwel gelijktijdig 
van twee kanten benaderd door twee personen met een winkelwagen, kinderwagen of wandelwagen. 

9. De boodschappentasproef: Terwijl de hond is aangelijnd komt er iemand aan die op 3 meter van de hond een 
boodschappentas laat vallen en ook weer inpakt. 

10. De zonneschermproef:  De aangelijnde hond wordt onder een luifel of een marktkraam door gevoerd. 
11. De parapluproef:  De aangelijnde hond ontmoet iemand met een paraplu. Die kan open of gesloten gedragen 

worden of simpelweg als wandelstok worden gebruikt. 
Op de heenweg is de hond vrij volgend en hoeft niet te gaan zitten op de terugweg 
wordt een commando zit gegeven  

12. De perronproef: Met de hond naar trein-, bus- of metrostation met het daarbij behorende verkeer. 
13. De menigteproef: De hond moet door een groep van tenminste 15 personen wandelen. De groep is in beweging. 
14.  De insluitproef: De niet in beweging zijnde hond wordt door een groep de niet in beweging zijnde hond wordt door 

groep van 10 tot 15 personen geleidelijk ingesloten. 
  Er mag geen dreiging van de groep uitgaan. 
15.      De ontmoetingsproef: Een persoon komt een hand geven en een praatje maken . 
16. De contactproef: Met twee personen met een hond, van bij voorkeur een ander kleiner ras, een hand geven en een 

praatje maken. 
17.  De telefoonproef: De geleider neemt de hond mee in een telefooncel, of in een pinruimte van een bank. 
18. De kofferbakproef: De hond wordt langs iemand geleid die een kofferbak van een auto dicht slaat. 
19. De wegenkaartproef:  Een persoon met een opengevouwen wegenkaart vraagt de weg. Geleider maakt een praatje 

en wijst de weg met uitgebreide arm- en handgebaren. 
Op de heenweg is de hond vrij volgend en hoeft niet te gaan zitten op de terugweg wordt een commando zit 
gegeven.  

20. De joggerproef: Wandelende geleider met hond wordt van achteren ingehaald door een jogger 
21. De looppasproef: De geleider loopt met zijn hond 30 passen in looppas.  
22. De dierenartsproef: De hond moet staan en zich laten betasten (op de grond), hij mag aan de kop worden 

vastgehouden. 
23. De tafelproef, de onderzoekproef, de potencontroleproef: De hond wordt op de tafel getild, hij mag aan de kop en 

de borst worden vastgehouden. De op de tafel staande hond wordt betast. Terwijl de hond op tafel staat worden de 
poten één voor één opgetild en de voetzolen bekeken. 

24. De tentoonstellingsproef: Alle honden dienen gelijk in de ring te komen en moeten in normale pas en op een teken, 
in looppas rondlopen. Tevens worden alle gebitten van de honden gecontroleerd. 

25. De caféproef: Afliggen naast de geleider op terras of in het café , mag ook in de kantine of een tent. 
26. De wachtkamerproef:  Alle geleiders met hond in een relatief kleine drukke ruimte. 
27. De autoproef: De deur openen de hond aanlijnen en uit de auto halen. Later, na andere testen, weer instappen en 

de lijn afdoen. 
28. De vlaggenproef: Daar waar iets flappert, wordt de hond naartoe en voorbij gebracht. 
29. De schietproef : De geleider komt met de aangelijnde hond het veld op. Op circa 25 meter afstand wordt er met 6 

mm ‘zwaar’ geschoten en op circa 15 meter met 6 mm ‘licht’. Geleider met hond beëindigt de oefening door een 
keerwending om de schutter te doen, waarbij de hond zich tussen geleider en schutter bevind.   
Het schieten met 6 mm kan eventueel vervangen worden door  [toevallige] omgevingsgeluiden, b.v. het overvliegen 
van een hete luchtballon, het afsteken van vuurwerk in de directe omgeving, etc.etc. 

 
Puntenwaardering : 
Voor iedere afgelegde proef volgt een waardering in punten; Bij uitmuntend 5 punten; bij zeer goed 4; bij goed 3 punten; bij 
voldoende 2 punten; bij onvoldoende 1 punt. Bij test 1 de wandel-, lijn-, combinatieproef moet minimaal een goed worden 
gehaald, anders is de kandidaat afgewezen. Test nummer 24, 25, 26, 27, 28 en 29 zijn een verplicht onderdeel van elke DGT 
test.  Indien bij een van deze 6 verplichte test onderdelen de kwalificatie “onvoldoende” wordt gehaald, wordt de hond 
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minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden teruggezet. Dit ter beoordeling van de beoordelaars, eventueel kan in het 
belang van de hond de test afgebroken worden.  Van de test moet 70 % van de punten worden behaald om te slagen. 
. 
Gedragingen die tot puntenaftrek kunnen leiden zijn: 
Overmatig inwerken van de geleider op de hond. 
Ongewenst gedrag zoals o.a. Uitvallen, grommen, onttrekkingsgedrag, onrustig gedrag  zoals piepen, janken en drammen, 
ongevraagd opspringen bij derden. 
De behoeften doen op ongewenste plekken. 
 
DKT/DGT commissie.    Commissaris africhting. 
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 24 maart 2012 
 
 

   Beoordelaars Dobermann gedrags Test  
 
Dhr. R. Brinkman 
Hoofdstraat West 40 
8391 AR  Noordwolde Fr 
 
Dhr. Tj. Havik 
Oostzijde 292 
1508 ET  Zaandam 
 
Dhr. H. Hartog 
Hartingstraat 18 bis 
3511 HV  Utrecht 
 
Dhr. R. Havik 
Roggegstraat 58 
3883 GT  Putten 
 
Dhr. J. van Esch 
Marie Koenenlaan 448 
5044 NK  Tilburg 
 
Dhr. H. Dekker 
Van Eysingalaan 10 
9291 EG  Kollum 
 
Dhr. Luppo Kuper 
Oosterwijtwerderweg 1 
9913 PG  Eenum 
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12. Reglement pupinfo D.V.I.N.   
 
 
Ingangsdatum 13-11-2010. 
 
ARTIKEL 1. 
FOKKERSEISEN. 
1. De fokker dient tenminste 24 maanden voor de geboorte van  
   de pups lid te zijn van de DVIN en de contributie van het 
   lopende jaar te hebben voldaan. 
2. De fokker dient binnen 7 dagen na de geboorte van de pups schriftelijk pup-info aan de te vragen. 
3. De fokker dient in het bezit te zijn van een kennelnaam. 
 
ARTIKEL 2. 
KYNOLOGIE. 
1. exterieurkwalificatie 
Van de gebruikte ouderdieren dient de reu tenminste tweemaal de kwalificatie “Zeer Goed” te hebben 
behaald op een erkende tentoonstelling of Dobermann clubmatch en onder verschillende keurmeesters. 
 
Van de gebruikte ouderdieren dient de teef tenminste tweemaal de kwalificatie “Zeer Goed” te hebben 
behaald op een erkende tentoonstelling of Dobermann clubmatch en onder verschillende keurmeesters. 
 
Een kwalificatie exterieur kan worden behaald gecombineerd met het Z.T.P. of de Aankeuring. 
 
2. gebit. 
De gebruikte ouderdieren dienen een volledig gebit te hebben, d.w.z. goed sluitend met 42 tanden en 
kiezen. 
 
ARTIKEL 3. 
Karakter. 
1. karaktertest. 
Een van de ouderdieren dient de D.K.T. of het Z.T.P. dan wel T.A.N. met goed gevolg te hebben afgelegd. 
Voor 1-1-1997 D.G.T. 
 
2. africhting. 
Een van de ouderdieren dient in het bezit te zijn van het IPO of Sch.H., VPG, PH I, PH II, of GHPcertificaat. 
 
ARTIKEL 4. 
HEUPDYSPLASIE [HD]. 
1. De ouderdieren dienen gerontgend te zijn op HD.  
   Voor zowel Nederlandse als Buitenlandse honden geldt dat  
   maximaal is toegestaan HDB, of te wel de F.C.I. norm B1 of B2. 
 
2. De volgende combinaties zijn toegestaan; 
   HD A x HD A, HD A x HD B, HD B x HD B, of binnen maximaal  
   de FCI - norm B1 of B2 vergelijkbare combinaties. 
 
3. Van de rontgen uitslag  dient een fotokopie meegestuurd te  worden aan de DVIN. 
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ARTIKEL 5. 
PHTVL/PHPV. 
1. Nederlandse honden. 
   De ouderdieren dienen onderzocht te zijn op PHTVL/PHPV door 
   een daartoe aangewezen/erkende dierenarts c.q. instituut. 
   De uitslag van het definitieve onderzoek dient te zijn; 
   cat. g.a., t.w., of I. 
 
2. Buitenlandse honden. 
   Voor buitenlandse honden gelden dezelfde regels. 
   Van de uitslag PHTVL/PHPV dient een fotokopie meege- 
   gestuurd te worden aan de DVIN.                                   
 
3. pups. 
   De ogen der pups dienen voor aflevering te zijn gecontro- 
   leerd op PHTVL/PHPV door een daartoe aangewezen/erkende 
   dierenarts c.q. instituut. 
   Van de testuitslag dient een fotokopie aan de DVIN gezonden 
   te worden. 
 
   Ter bescherming van de aspirant-koper worden uitsluitend 
   die pups in de pup-info opgenomen met cat. g.a., t.w. of I. 
 
 ARTIKEL 6. 
Ouderteef. 
1. De teef dient minimaal 22 maanden oud te zijn op de dek- 
   kingsdatum. 
 
2. De teef mag maximaal 7 jaar zijn op de dekkingsdatum. 
 
3. Men dient tussen twee nesten van dezelfde teef steeds een 
   loopsheid over te slaan. Met dien verstande dat er tussen 
   beide dekkingsdata van de bovenbedoelde nesten steeds 
   minimaal elf volle maanden moeten zijn verstreken. 
 
4. Voor de teef die in het bezit is van een HD onderzoek uitslag die  
   maximaal HD B is, een PHTVL/PHPV onderzoek uitslag die maximaal Graad I is  
   en 2 x de exterieur kwalificatie Zeer Goed, een IPO, GHP, VPG, PH I, PH, GHP certificaat    
   en een karakter test behaald heeft kan in het bezit komen van een clubfokbrevet, mits door   
   de eigenaar aangevraagd bij het bestuur. 
   
   Bij gebleken fokgeschiktheid wordt er een ster aan het 
   clubfokbrevet toegevoegd. 
   Voor de teven zijn 5 nakomelingen nodig die onderzocht zijn 
   op HD [max. TC], PHTVL/PHPV [ max. Gr. I] en die 1 maal de       
   exterieur kwalificatie "U" en VZH of DGT behaald hebben. 
  Bij herhaaldelijk problemen met de vererving heeft het  bestuur de mogelijkheid om het clubfokbrevet     
  in te   trekken. 
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ouderreu. 
5. Voor de reu die in het bezit is van een HD onderzoek uitslag die  
   maximaal HD B is, een PHTVL/PHPV onderzoek uitslag die maximaal Graad I is  
   en 2 x de exterieur kwalificatie Zeer Goed, een IPO, GHP, VPG, PH I, PH, GHP certificaat    
   en een karakter test behaald heeft kan in het bezit komen van een clubfokbrevet, mits door   
   de eigenaar aangevraagd bij het bestuur. 
    
   Bij gebleken fokgeschiktheid wordt er een ster aan het 
   clubfokbrevet toegevoegd. 
   Voor de reuen zijn 10 nakomelingen nodig die onderzocht  
   zijn op HD [ max. TC, PHTVL/PHPV [max. Gr. I] en die 1 maal 
   de exterieur kwalificatie "U" en VZH of DGT behaald hebben.  
   
   Bij herhaaldelijk problemen met de vererving heeft het  
   bestuur de  mogelijkheid om het clubfokbrevet in te trek- 
   ken. 
 
 
ARTIKEL 7. 
Verplichtingen. 
1. De pups dienen met +/- 6 weken een volledige puppyenting 
   en parvo enting te krijgen. Attest te overleggen. 
 
2. De pups dienen ontwormd te zijn. 
 
3. De fokker dient de garantie aan de koper te geven dat voor 
   de geleverde pups een stamboom wordt verstrekt door de Raad 
   van beheer op Kynologisch gebied in Nederland. 
 
4. Een voedingsadvies moet worden verstrekt. 
 
5. De fokker dient nestcontrole te accepteren en alle medewer- 
   king te verlenen. De kosten hiervoor zijn € 60,00 per nest. 
 
6. De fokker verplicht zich tot het sluiten van een door de 
   DVIN uitgegeven standaard koop-/verkoop overeenkomst. 
 
7. De fokker mag de aspirant koper niet verwijzen naar een 
   andere fokker, doch alleen naar de DVIN-info. 
 
ARTIKEL 8. 
Meerdere nesten. 
Wanneer twee of meer nesten gefokt worden en de pups in leeftijd zestien weken of minder verschillen, 
dienen alle ouderdieren aan de in dit reglement gestelde eisen te voldoen. 
Bij aanmelding voor pup-info dienen alle nesten in de 
pup-info te worden opgenomen en voor de nestcontrole betaald te worden. 
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ARTIKEL 9. 
Sancties. 
Bij overtreding van dit reglement zal het bestuur een  
beslissing nemen voor: 
 
- uitsluiting voor bepaalde tijd voor deelname aan de pup-info. 
 
- royement. 
 
- ontzetting uit het lidmaatschap voor een nader te bepalen periode. 
 
- andere uitsluitingen. 
 
ARTIKEL 10. 
Onvoorzien. 
In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur.  
 
ARTIKEL 11. 
 
Hiermede vervallen alle vorige gepubliceerde en door de Algemene Ledenvergadering aangenomen 
pup-info eisen. 
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DVIN Afd. Pupinfo 
p/a Oostzijde 292 
1508 ET  Zaandam 

 
 
 
 

GEBOORTE AANGIFTE D.V.I.N. 
============== 

 
 
ONDERGETEKENDE VERKLAART HIERBIJ DAT IS GEBOREN HET NEST VAN: 
 
VADERHOND:___________________________________NHSB:__________________ 
 
MOEDERHOND:_________________________________NHSB:__________________ 
 
OP:__________________________________________ 
 
 
DE TEEF WIERP......REUEN EN......TEVEN, WAARVAN IN LEVEN: 
 
.......REUEN, WAARVAN....ZWART,....BRUIN,....BLAUW,....ISABEL. 
 
.......TEVEN, WAARVAN....ZWART,....BRUIN,....BLAUW,....ISABEL. 
 
NAAM FOKKER:__________________________________________________________ 
 
ADRES:__________________________________________________________________ 
 
POSTCODE:_____________________WOONPLAATS:___________________________ 
 
TELEFOON:_____________________________ 
 
HANDTEKENING:________________________ 
 
DEZE GEBOORTE-AANGIFTE BINNEN 24 UUR NA DE GEBOORTE VAN DE PUPS VERZENDEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 

D.V.I.N. Afd. pupinfo 
p/a Oostzijde 292 
1508 ET  Zaandam          

 
 
AANVRAAG VOOR PUPINFO: 
 
Naam van de fokker  :____________________________________________________________  
                
Adres en woonplaats :____________________________________________________________ 
 
Kennelnaam:____________________________Telefoon:________________________________ 
 
Datum dekking:__________________________Geb.d.pups:_____________________________ 
 
De teef wierp: ___reuen, waarvan___zwart,___bruin,___blauw. 
 
  : ___teven, waarvan___zwart,___bruin,___blauw. 
 
Naam en adres van de eigenaar dekreu ______________________________________________   
 
___________________________________________________________________________ 
 
Afstamming. [Ouders en grootouders pups] 
 
Naam vaderhond :_______________________________________NHSB:________________ 
 
Vader v.d. Vaderhond:______________________________________NHSB:________________ 
 
Moeder v.d.Vaderhond:_____________________________________NHSB:________________ 
 
Naam moederhond:_______________________________________NHSB:________________ 
 
Vader v.d. Moederhond:____________________________________NHSB:________________ 
 
Moeder v.d. Moederhond:___________________________________NHSB:________________ 
 
Naam en adres van de dierenarts die de pups onder controle 
heeft:_____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________Telefoon:__________________ 
 
Datum:___________________________Dit formulier naar waarheid ingevuld. 
 
Handtekening:_______________________________ 
 
Bijlagen: Duplikaten; stambomen, rontgenuitslagen, kwalificatie[exterieur]uitslagen, D.K.T. of Z.T.P. 
[Zowel van de vader als de moederhond] 
 
Invullen met blokletters s.v.p. 
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Standaard koopovereenkomst Dobermann Vrienden in Nederland  

 
  Plaats:     Datum: Datum:  

 
Deze overeenkomst is gesloten tussen 
                                            Koper      :  
                                            Verkoper :                                                                    
Betreffende de dobermann pup: Naam:                                                                     

                                                          Geb. datum:  

                                                          Geslacht    :  

                                                          Tat.nr.       :     
 voor de somma van  €          ,00.   ZEGGE:  

1. Bij deze overeenkomst verplicht de verkoper zich;   
a. ervoor zorg te dragen dat de pup is ontwormd en een volledig enting programma heeft gehad en 

de hierbij behorende entingsbewijzen aan de koper te overhandigen.  
b. de pup te laten onderzoeken op de oogafwijking, PHTVL/PHPV en een pup af te leveren met 

maximaal categorie I. Het hierbij behorende formulier wordt aan de koper overhandigd en/of een 
copie van het originele formulier.  

c. een pup af te leveren die en bij en na de geboorte geen witte vlekken vertoonde.  
d. een pup af te leveren waarvan de ouders ten aanzien van HD voldoen aan de eisen zoals 

vermeld in het reglement pupinfo van de D.V.I.N.  
e. een pup af te leveren die indien hij van het mannelijk geslacht is, beide testikels in het scrotum 

aanwezig heeft.  
f. zo spoedig mogelijk de stamboom na ontvangst van de Raad van Beheer van de stamboom deze 

aan de koper te leveren.  
g. de pup terug te nemen of de betaalde koopsom te retourneren als de koper dit toestaat indien 

binnen een week na aflevering ernstige gebreken of ziekten zijn te constateren die te wijten zijn 
aan de fok of fokomstandigheden. Zie hiertoe met name ook  

2. Verplichtingen van de koper;  
a. het overeengekomen bedrag bij aflevering van de pup te voldoen minus het eventueel betaalde 

voorschotbedrag.  
b. de pup binnen een week te laten onderzoeken door een dierenarts naar keuze en de hierbij 

verstrekte gezondheidsverklaring [in kopie] te zenden aan de verkoper.  
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3.   Algemene bepalingen.  

a. afwijkingen van deze koopovereenkomst zijn - met toestemming van beide partijen-  
               toegestaan en dienen te worden vermeld op de koopovereenkomst.  

b. wijzigingen en/of aanvullingen op deze koopovereenkomst doet onmiddellijk de goedkeuring door de 
D.V.I.N. van deze koopovereenkomst vervallen.  

c. indien. zich tussen partijen - met inachtneming van het gestelde onder 3a en 3b - inzake de 
koopovereenkomst problemen voordoen, worden deze aan de geschillen en tuchtcommissie van 
de D.V.I.N. voorgelegd.  

d. deze D_V I.N- standaardkoopovereenkomst kan alleen - op straffe van een door de D.V.I.N. in rechten 
te eisen dwangsom van €. 1250,00 per geval- worden gebruikt door leden van de D.V.I.N voor het 
gebruik van de standaardkoopovereenkomst moet uitdrukkelijk door het bestuur van de D.V.I.N. 
toestemming worden verleend.  

 
 
 
De verkoper      De koper 
Naam:       Naam: 
Adres:       Adres: 
Woonplaats:      Woonplaats: 
 
 
Handtekening:      Handtekening: 
 
 
 
 

Aanvullende onderlinge bepalingen: 
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D.V.I.N. Pupinfo 
 
Nestcontrolelijst 
 

Kennelnaam  

Eigenaar  

Adres  

Woonplaats                                                                    Telefoon 

 

Vader pups  

Moeder pups  

 

Dek.datum  Geb. datum  Hoeveelste nest  

 

Reuen  Zwart  Bruin  Blauw  Isabel  

Teven  Zwart  Bruin  Blauw  Isabel  

 

Gebit reuen  Compleet  Niet compleet 

Gebit teven  Compleet  Niet compleet 

 

Beharing  

Brand   

 

Datum ontwormen  

Datum inentingen  

 

Waar groeien de pups 
op 

Vrij huis Tussenwoning Flat   

Onderkomen pups Huis Berging Schuur Stal Kennel  

 

Aantal geb. pups Aantal in leven 

Doodsoorzaak Bijvoeding? 

 

Witte vlekken ja/nee Reuen Teven 



43 

 

Testikels Reuen wel Reuen niet ingedaald 

 

Geboorte verloop  

Geboorte duur  

 
 

Algemene bevindingen Uitm. ZG Goed Vold. Matig Onv. 

Conditie moederhond       

Conditie pups       

Hygiëne bij de pups       

Temperatuur bij de pups       

Leefomstandigheden pups       

Algemene indruk nest       

Kennis niveau fokker       

Groei controle       

Karakter moederhond       

Karakter pups       

Indruk voedingslijst       

 

Opmerkingen van de DVIN nestcontroleur 

 

 

 

 
 
Alle bevindingen zorgvuldig gecontroleerd; 
 
Handtekening controleur;     telefoonnummer 
 
 
 
 
Na zorgvuldige doorlezing; 
 
Handtekening fokker/fokster    telefoonnummer 
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DOBERMANN VRIENDEN IN NEDERLAND 

     (D.V.I.N.) 
 
 
DECLARATIEFORMULIER KILOMETER VERGOEDING NESTCONTROLEURS D.V.I.N. 

         
Naam controleur:___________________________________________________________ 
      
Adres     :___________________________________________________________ 
 
Postcode    :____________________Woonplaats:_____________________________ 
 
Telefoon    :________________________Bank/gironmr:________________________ 
 
De nestcontrole heeft plaats gevonden bij het nest van: 
 
Naam Vaderhond    :__________________________________________________________ 
 
Naam Moederhond :__________________________________________________________ 
 
Geb.datum pups      :__________________________________________________________ 
 
Naam fokker         :__________________________________________________________ 
 
Woonplaats         :__________________________________________________________ 
 
Aantal gereden kilometers______a € 0,19 per kilometer = €__________  
 
 
Datum:____________________Handtekening controleur:_____________________________ 
 
Paraaf pupinfo DVIN_________________________Datum___________________ 
 
Paraaf penningmeester DVIN___________________Datum_________________ 
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Uitbetaald/overgemaakt d.d.:________________________ 
 
 
 
 

De adreslijst van dierenartsen, die volgens het protocol van de afdeling Gedrag, gezondheid en Welzijn [GGW] van de Raad 

van Beheer oogonderzoek doen. 

 

Medisch Centrum voor Dieren, Isolatorweg 45 
1014 AS Amsterdam. Tel.: 020-7400600 www.mcvoordieren.nl 

Prof. dr. M.H. Boevé,  NL-spec, dip. ECVO 

Diergeneeskundig Centrum Bekenland 
Geesterseweg 16, 7275 BM Gelselaar Tel.: 0545-481666 

Prof. dr. M.H. Boevé,  NL-spec, dip. ECVO 

Dierenkliniek Bron, Kennemerstraatweg 263 
1814 GH Alkmaar . Tel.: 072-5112133  

Drs. J. Gutteling,  NL-spec. 

De Graafschap Dierenartsen, Schimmeldijk 1 
7255 XM Vorden. Tel.: 0575-587888 

Mw. dr. C. Görig NL-spec, dip. ECVO  

Dier Medisch Cenrum Kennemerland  Zadelmakersstraat 98.  
1991 JE Velserbroek Tel.: 023 5384444 www.dierenartsverserbroek.nl 

Mw. dr. Ch. Görig NL-spec, dip. ECVO  

de Tweede Lijn Verwijscentrum voor Gezelschapsdieren 
Koningin Wilhelminalaan 29. 8384 GG Wilhelminaoord Tel: 0521-383659 

Mw. dr. C. Görig NL-spec, dip. ECVO  

Dierenkliniek Zeddam. Vinkwijkseweg 36 7038 EP Zeddam Mw. dr. C. Görig NL-spec, dip. ECVO  

Dierenkliniek Sneek. Lange Veemarktstraat 11 
8601 ET Sneek. Tel.: 0515-412 112 

Drs. J. Gutteling,  NL-spec. 

Dierenkliniek Emmeloord. Espelerlaan 77 
8302 DC Emmeloord. Tel.: 0527-613500 

Drs. J. Gutteling,  NL-spec. 

Dierenkliniek Arts & Dier. Hoofdweg 26 A 
7871 TC Klijndijk. Tel.: 0591-513151 

Drs. J. Gutteling,  NL-spec.  

Dierenartsenpraktijk Deurze-Smilde-Assen 
Balkendwarsweg 1 A. 9405 PT Assen  Tel 0592-309 903 

Drs. J. Gutteling,  NL-spec. 

Dierenartsenpraktijk Hoogeveen, De Weide 2 
7908 AB Hoogeveen. Tel 0528-262 530 

Drs. J. Gutteling,  NL-spec. 

Veterinaire Specialisten. Boxtelsebaan 6 
5061 VD Oisterwijk. Tel.: 013-5285900 

Drs. A. Heijn,  NL-spec, dip. ECVO 

Dierenkliniek Hellendoorn. Ommerweg 54 
7447 RG Hellendoorn . Tel.: 0548-655065 

Mw. Drs. W.G. Roelofsen 

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren 
Yalelaan 108. 3584 CM Utrecht.  
Tel.: 030-2539411 

Prof. dr. M.H. Boevé,  NL-spec, dip. ECVO  
Mw. Drs. Djajadiningrat-Laanen,  NL-spec, dip. ECVO 
Mevr. Drs. I.M.G. Kraijer-Huver NL-spec, dip. ECVO 

Dierenkliniek Den Dolder. Dr J.C. Boswijklaan 11a 
3734 EA Den Dolder. Tel.: 030-2282211 

Dr. F.C. Stades,  NL-spec, dip. ECVO 

Veterinair Specialistisch Centrum De Wagenrenk 
Keijenbergseweg 18. 6705 BN Wageningen  Tel.: 0317-419120 

Dr. F.C. Stades, NL-spec, dip. ECVO,  
Mw. Drs. R.R.O.M. van de Sandt,  NL-spec. 

Dierenkliniek Den Heuvel. Oirschotseweg 113A 
5684 NH Best. Tel.: 0499-374205 

Mw. Drs. K.J.M. Stróbl 

Dierenziekenhuis Limburg. Aldenhofstraat 11 
6091 GP Neerbeek. Tel.: 046-4376700 

Mw. Drs. K.J.M. Stróbl 

Dierenhospitaal Visdonk. Visdonkseweg 2a Mw.A.M. Verbruggen,  DVM, NL-spec, dip. ECVO 

http://www.mcvoordieren.nl/
http://www.dierenartsverserbroek.nl/
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4707 PE Roosendaal. Tel.: 0165-583750 

Kliniek voor Specialistische Diergeneeskunde 
Barbarakruid 2. 3068 SB Rotterdam  Tel.: 06-10460877 

Mw. A.M. Verbruggen,  DVM, NL-spec, dip. ECVO 

Diergeneeskundig Specialisten Centrum Den Haag 
Regentesselaan 190. 2562 EH Den Haag Tel.: 070-3602424 

Mw. Drs. R.R.O.M. van de Sandt,  NL-spec. 

 

 
 
D.V.I.N. Jaarprijs Exterieur voor de beste reu of teef: 

  
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. Jaarprijs Winnaar resp. D.V.I.N. Jaarprijs 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. 

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

 
Alleen de geplaatste honden met de kwalificatie “Uitmuntend” kunnen punten toegekend krijgen. Reuen en teven krijgen aparte punten 
toegekend. 

 
De puntenverdeling 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 
 
Uiteraard kan men slechts éénmaal punten krijgen per tentoonstelling en/of clubmatch en wel voor het hoogst behaalde resultaat op de 
betreffende tentoonstelling.  
 
De punten behaald op een D.V.I.N. clubmatch [dus niet de KCM] met officiële kwalificaties tellen dubbel! De beste reu en de 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 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!  
 
Punten in de jeugdklas en veteranenklas tellen niet mee, hiervoor is een aparte prijs. 
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D.V.I.N. Jaarprijs Exterieur voor de beste jeugdreu of jeugdteef: 
 
Protocol; Deze prijs wil een extra stimulans zijn voor Dobermann eigenaren met een jonge hond om regelmatig met hun hond clubmatches 
en tentoonstellingen te bezoeken. Deze prijs en de daarbij behorende titel Beste D.V.I.N. Jeugd Reu resp. Beste D.V.I.N. Jeugd Teef voor 
het betreffende jaar wordt uitgereikt aan het D.V.I.N. lid die met zijn/haar jonge Dobermann het meeste aantal punten heeft behaald op 
de Nederlandse shows. Iedere Dobermann die ingeschreven is in de Jeugdklas op de Kampioenschapsclubmatch, een D.V.I.N. clubmatch 
met officiële kwalificaties, een in Nederland georganiseerde CAC en/of CACIB tentoonstelling kan voor zijn eigenaar[es] punten 
verdienen voor deze D.V.I.N. jaarprijs. Jeugd reuen en jeugd teven krijgen aparte punten toegekend zolang zij in de Jeugdklas staan 
ingeschreven. 
 
Indien een Dobermann het jeugdkampioenschap behaald wordt na overleg van het certificaat 1 x 3 
punten extra toegekend. 
 
 
De puntenverdeling Jeugdklas is als volgt: 

 
Bij een beste van het ras resultaat :         10 punten 
Bij een CAC resultaat  :  8 punten 
Bij een reserve 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 
 
Uiteraard kan men slechts éénmaal punten krijgen per tentoonstelling en wel voor het hoogst behaalde resultaat op de betreffende 
tentoonstelling. De punten behaalt op de Kampioenschapsclubmatch of een D.V.I.N. clubmatch met officiële kwalificaties tellen dubbel!.  
 
De reu en de teef met het meeste aantal punten in de Jeugdklas in een verenigingsjaar wordt Beste D.V.I.N. Jeugd Reu resp. Beste D.V.I.N. 
Jeugd Teef. 
 
In het geval van een gelijk aantal behaalde punten zal het aantal op de KCM behaalde punten doorslaggevend zijn. 
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D.V.I.N. Jaarprijs Exterieur voor de beste Veteranenreu of Veteranenteef: 

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

hond clubmatches en tentoonstellingen te bezoeken. De DVIN jaarprijs en de daarbij behorende titel D.V.I.N. Jaarprijs Winnaar resp. 
D.V.I.N. Jaarprijs Winnares voor het betreffende jaar wordt uitgereikt aan het DVIN lid die met zijn of haar oudere Dobermann het meeste 
aantal punten heeft behaald op Nederlandse Shows. Iedere Dobermann die ingeschreven is in de Veteranenklas op de 
Kampioenschapsclubmatch, een D.V.I.N. clubmatch met officiële kwalificaties, een in Nederland georganiseerde CAC en/of CACIB 
tentoonstelling kan voor zijn eigenaar[es] punten verdienen voor deze D.V.I.N. jaarprijs.  

 
Alleen de geplaatste honden met de kwalificatie “Uitmuntend” kunnen punten toegekend krijgen. Reuen en teven krijgen aparte punten 
toegekend. 

 
Wanneer een Dobermann het veteranen kampioenschap behaald wordt na overleg van het certificaat 1 
x 3 punten extra toegekend. 
 
 
De puntenverdeling voor de 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 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 
 
Uiteraard kan men slechts éénmaal punten krijgen per tentoonstelling en/of clubmatch en wel voor het hoogst behaalde resultaat op de 
betreffende tentoonstelling.  
 
De punten behaald op een D.V.I.N. clubmatch [dus niet de KCM] met officiële kwalificaties tellen dubbel! De beste reu en de 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 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!  

 
Ter verduidelijking van bovenstaande: 
 
- Alleen voor leden van de D.V.I.N.. Bij de eindstand wordt gecheckt of de eigenaar van de betreffende hond wel/geen  lid is 
- De Doberdag telt niet mee voor de (jeugd) Jaarprijspunten Exterieur. 
- Zodra een hond uit de Jeugdklas is, stopt de puntentelling voor de Jeugdjaarprijs 
- Behaalde punten 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 
- Een reu of teef in de jeugdklas kan ook best reu, cq. beste teef of BOB worden en daaraan gekoppeld CAC, hiervoor ontvang je dus de 
bijbehorende punten zoals hierboven beschreven.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
M.i.v. 1-1-2006 kun je in de Jeugdklas en Veteranenklas in aanmerking komen voor de titel Nederlands 
Jeugdkampioen, resp. Nederlands Veteranenkampioen. Deze titel is ingesteld door de Raad van Beheer 



49 

 

op Kynologisch Gebied in Nederland. Om in aanmerking te komen voor deze titel moet je op een 
tentoonstelling drie keer een eerste plaats met kwalificatie “Uitmuntend” hebben behaald in de jeugd, 
cq. veteranenklas.  Wanneer je dit hebt behaald, kun je bij de Raad de titel aanvragen. Je krijgt dan van 
de Raad de titel Nederlands Jeugdkampioen/Nederlands Veteranenkampioen + 1 CAC. 
 
Op sommige shows wordt door schrijvers/ringmeester op het keurverslag/uitslagbord gezet: 
JeugdCAC/VeteranenCAC. Dit is geen officiële kwalificatie en niet gelijk aan CAC. Het wil alleen maar 
zeggen dat je met je kwalificatie 1 Uitmuntend in de jeugdklas of veteranenklas kans maakt op titel 
Nederlands Jeugdkampioen (cq. veteranenkampioen). Je hebt dus 3x “jeugdCAC” of 3x “veteranenCAC” 
en d.w.z. 3x 1 Uitmuntend in de jeugdklas /veteranenklas nodig voor de titel en daaraan gekoppeld 1 
CAC.  
 
Extra stimulans D.V.I.N. Jeugdjaarprijs/Veteranenprijs: 
Wat de jeugdjaarpijs geldt, krijgt men de punten van 3x 1 U = 3x 5 punten.  
Voor de veteranenprijs geldt, krijgt men 3x 1 U = 3x 6 punten.  
De eenmalige CAC die hiermee te behalen is, wordt niet meegerekend. Eigenaren moeten dit voor de 
jeugd/veteranentitel eerst zelf aanvragen bij de Raad.  
 
Onder inlevering van het behaalde certificaat van de Raad van Beheer met daarop de behaalde titel en 
een kopie van de hierbij geleverde CAC, worden eenmalig extra punten gegeven voor het éénmalige 
CAC-resultaat. Hierbij wordt dan de laatst behaalde 1 U punten gerekend als punten die gelden voor een 
behaald CAC.  Dus de 3x 1 U voor de jeugd i.p.v. 5 punten = 8 punten (gelijk aan punten behaald bij 
CAC). 3x 1 U voor de veteranen i.p.v. 6 punten = 10 punten (gelijk aan punten behaald bij CAC). 
 
(alleen de 3x 1 U geldt als extra punten, anders zou iederéén die niet gaat voor de titel, maar bv. maar 1 
a 2x meedoet ook extra punten krijgen en dat is niet bedoeling) 
 
Voor het verkrijgen van de jeugdjaarprijs geldt het behalen van 3x 1 U, de punten zijn als volgt: 
1 U = 5 punten (blijft gelijk) 
2e x 1 U = 5 punten (blijft gelijk) 
3e x 1 U = 5 punten (na overleg kopie certificaat en kopie CAC wordt dit 8 punten) 
 
Voor het verkrijgen van de veteranenjaarprijs geldt het behalen van 3x 1 U, de punten zijn als volgt: 
1 U = 6 punten (blijft gelijk) 
2e x 1 U = 6 punten (blijft gelijk) 
3e x 1 U = 6 punten (na overleg kopie certificaat en kopie CAC wordt dit 10 punten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

D.V.I.N. Jaarprijs Africhting 2011 en Africhtings Insignes.  

Een geleider die denkt hiervoor in aanmerking te komen dient aan de Commissaris Africhting te zenden: 

1. Kopie D.V.I.N. lidmaatschapkaart. 

2. Jaarprijs (jaar): Lijst met de behaalde punten (jaar) opgeteld met kopie 
Rashondenlogboek/Leistungkarte of Werkboekje. 

3. Puntentelling: 

VZH/BH/DGT 100 punten 
UV / ADpr. 100 punten 
DKT / ZTP 200 punten 
IPO 
Deelcertificaat (A/B/C) 

1 x het aantal behaalde punten 
1 x het aantal behaalde punten p/c 

België- Holland Cup  
Heinis Bokaal 

2 x het aantal behaalde punten 
2 x het aantal behaalde punten 

J. Th. van Vorselen Trofee 
A. Lieftinck Bokaal 

3 x het aantal behaalde punten 
3 x het aantal behaalde punten 

Individueel Kampioenschap Africhting D.V.I.N. 
Nederlands Kampioenschap IPO (CWH) 
CACIT wedstrijden in Nederland 

3 x het aantal behaalde punten 
4 x het aantal behaalde punten 
3 x het aantal behaalde punten 

Deutsche Meisterschaft 3 x het aantal behaalde punten 
Belgische Kampioenschap 2 x het aantal behaalde punten 
WK I.D.C. 5 x het aantal behaalde punten 
WK F.C.I. 7 x het aantal behaalde punten 
Speurhond/FH 2 x het aantal behaalde punten 
NK D.V.I.N. Speurhond 
Open NK Alle Rassen Speuren 
Open EK / WK Speuren 

4 x het aantal behaald punten 
4 x het aantal behaalde punten 
6 x het aantal behaalde punten 

Ankörung (voor 2 jaar) 
Ankörung (ZVA) 

400 punten 
600 punten 

Reddingshond 1 x het aantal behaalde punten 
G & G (het officiële) 
 

1 x het aantal behaalde punten 
 

Voor elk ander Nationaal Dobermann landenkampioenschap 3x het aantal behaalde punten. 
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Africhtings Insigne 
Totaal aantal behaalde punten opgeteld met kopieën van de Rashondenlogboekjes/Leistungkarten of 
Werkboekjes. 

Punten gelden uitsluitend mitsdien geslaagd. 
 
Nu gelden de volgende punten dan wel insignes.  
Brons 2000 punten 
Zilver 4000 punten 
Goud 7500 punten 
Afr. onderscheidings teken 10.000 punten 
Afr. onderscheidingsteken groot 15.000 punten 
Afr. onderscheidingsteken met Diamant 25.000 punten 
 
Afr. onderscheidingsteken met diamant en zilveren krans 50.000 punten 
Afr. onderscheidingsteken met diamant en goeden krans 75.000 punten. 
 
Vastgesteld op de algemene ledenvergadering 24 maart 2012. 
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D.V.I.N. PAKWERKERS 
 
 

 

 
Pakwerkers D.V.I.N. voor het jaar 2012 

 
Naam Adres Postcode Plaats Email Telefoon 

A-Pakwerkers      

R. Broeders Pr. Hendrikstr. 31 4941 JT   Raamsdonkveer rb.florie@gmail.com 06 51 26 37 10 

C. van Dinteren P. Ketelaarstr. 3 4942 VJ   Raamsdonkveer claizy@versatel.nl 06 40 48 13 91 

P. Zwaan   Noordweg 12 4675 RP Anna Jacobapolder pjzwaan@zeelandnet.nl 06 20 40 97 24 

B-Pakwerkers      

A. Schijvenaars Elandberg 25 4708 EX   Roosendaal schijvenaars25@home.nl 06 65 53 85 36 

S.Alphaerts Kinderstraat 20 B 2547 Lint  België  0032478584853 

P.Rexhepi Bachweg 14 d 3816 NE Amersfoort petdeluxe@live.nl 06 43 87 34 98 

R. Vis Karmozijnstraat 6 5247 KE Rosmalen Wendy_1986_8@hotmail.com 06 30 39 34 99 

R. de Werd Venstraat 23 5241 CD Rosmalen richarddewerd@gmail.com 06 83 23 24 19 

C-Pakwerkers      

GJ. Jansen Meerweg 26 5967 NT Kronenberg Gj1806@planet.nl 06 20 41 89 66 

H.Dolfing Regulus 27 7904 KJ Hoogeveen Dolfing01@tele2.nl 06 52 42 15 27 

C. Drenth De Praam 44 7701 LM Dedemsvaart l.drenth-dekker@home.nl 0523 617 321 

J. Bremmers Bergstraat 41 6049 ET  Herten Janni.bremmers@klpd.politie.nl 06 50 27 44 04 

J. Carmona nieto Aletta jacobstraat 43 1991 TC Velserbroek banjer@wanadoo.nl 06 54 73 14 69 

B. Meyer Noorddonk 74 4651 ZB Steenbergen barendjanm@hotmail.com 06 44 10 11 72 

M. V. Eijsden Bunderstraat 190 6231 EN Meerssen Jupke5_190@hotmail.com  

P. Raats Bredaseweg 19  4881 DC  Zundert  raatspeter@gmail.com  06 20 84 81 93 

J. Van Der Veen Wethouder den Hertogstraat 1107 DA Amsterdam z.o sylvanderveen@upc.nl 020 78 57 710 

A. Veldhuizen Nachtegaal 17 3435 AJ Nieuwegein  030 602 20 98 

D. Driessen    kellyschoonbrood@live.nl 06 11 24 55 81 

D. Gelissen    Gelissentweewielers@hotmail.com 06 31 38 10 27 

Onderstaande heren dienen het jaarlijks examen nog af te leggen   

J  Didden Bijstraat 2/rijksweg 16 6269 AC Margraten Didduh99@hotmailcom 0032 43 81 3171 

P Voermans  Metslawierstraat 25 5045 EB Tilburg Patrickv@globe.nl 06 35 71 02 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kellyschoonbrood@live.nl
mailto:Gelissentweewielers@hotmail.com
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                        Lijst met Werkhonden-, VZH- , UV- en Reddingshondenkeurmeesters geldig vanaf 1 januari 2012 

Gerechtigd te keuren: VZH IPO SpH Africhtingswedstrijd IPO-R UV 

J.Beck Malden  024 - 3585547 X X X X  X 

A. Broekhuizen Poortvliet 06 - 20492841 X X X X X X 

M. Dhooge Zuiddorpe 0115 - 608688 X X X X  X 

W. van Dijk Oude Tonge 0187 – 643647 X X X X  X 

R. van Eck Zuidland  0181 – 452710 X X X X  X 

B. Ekhart Schildwolde 0598 – 422833 X X X X  X 

H. Gerards Helmond 0492 – 539214 X X X X  X 

J. Hengelman Overdinkel 06 - 53678146 X X X X  X 

A. Hop Oosterwolde  0525 – 621796 X X X X  X 

J. Janse Zaandijk  075 – 6281881 X X X X  X 

C. Janssen Oss 06 - 30634206 X X X X  X 

F. Janssen Tiel 0344 – 618673 X X X X  X 

C. Jaspers Ossendrecht 0164 – 674320 X X X X  X 

T. Jonkers Honselersdijk  06 – 21811531 X X X X  X 

B. Kleinhesselink Zutphen 06-51438420 X X X X  X 

S. Kwak Maassluis  010 – 5913395 X X X X  X 

G. List Harderwijk 0341 – 415467 X X X X  X 

F. Matekovic Zoetermeer 079 – 3429489 X X X X  X 

A. van der Meijden Boxtel 06 – 41556549 X X X X  X 

L. Miggelbrink Elst 0481 – 373174 X X X X  X 

A. van Oirschot Baarle 
Nassau 

013 – 5076325 X X X X  X 

W. Spies Almere 06 – 22284985 X X X X  X 

A. Stam Ter Apel 06-20731652 X X X X  X 

A. Stappers Leusden 033 –4942629 X X X X  X 

J. Visser Amsterdam  020 – 6949455 X X X X  X 

I. van Welie Zunderdorp 020 – 6321926 X X X X  X 

A. van Yperen Maurik 0344 – 691602 X X X X  X 

R. Zainal Geldrop 06 - 11025849 X X X X  X 

L. Quartel Beekbergen 055 – 5334616 X     X 

J. Meijer Almere 036 – 5349001 X    X  

D. Schoonenboom Almere 036 – 5334172 X    X  

F. Jansen Zaltbommel 0418-515807     X  

R. Haak Tsjechie  0043-2622 
78363 

    X  

R. Gerritsen Tsjechie  0043-2622 
78363 

    X  

A. Boonemmer Erm 0591 – 362396      X 

J. Lijffijt Bodegraven 0172 – 618337      X 

L. Nizet Roermond 0475 - 316804      X 

R. Venema Lelystad 0320 – 240836      X 
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         D.V.I.N. EXAMEN AANVRAAG FORMULIER   
         D.V.I.N. Kg. De Grensstreek verzoekt toestemming om  
  XX-XX-XX  een VZH-BH / IPO / Sp.H.examen te mogen organiseren.     

 - correct invullen en verwijderen wat niet van toepassing is-  

                    

   Keurmeester  
Naam  :  
Adres  :                                     Woonplaats :   

   
Telefoon :       

     

                                               Pakwerker(s)       
Pakwerker # 1 :   
Pakwerker # 2 :      
 - Kwalificatie(s) van de pakwerker(s) invullen        

       
    Examenleider       
 Naam  :      

Adres  :         Woonplaats :  
    

Telefoon :                   Secretariaat   
    
 Naam  :      

Adres  :                     Woonplaats :  
   

Telefoon :     
              Gegevens examen locatie.     
Locatie :       Kantine open : uur  
Adres  :                                      Aanvang examen : uur  
Plaats  :                                                                Sluiting : uur 
Telefoon :  

      
Uiterlijk 6 weken voor het examen opsturen of mailen naar Commissaris Africhting 

(bij voorkeur per e-mail) 
 

De volgende bescheiden moeten tegelijkertijd met deze aanvraag worden ingediend(1) een kopie 
betalingsbewijs € 55,00 i.v.m. het examengeld over te maken aan de penningmeester van de rasvereniging 
D.V.I.N..(2) kopie keuringstoezegging van de keurmeester. (3)  eventueel een gefrankeerde en aan uw eigen 
examensecretariaat geadresseerde retourenvelop. 

        

                               In te vullen door de Commissaris Africhting  
Datum ontvangst :    Bescheiden compleet :  
Akkoord  : JA / NEE   Waarom niet akkoord :  
Toezegging verzonden:         

Het formulier waarop u de examen uitslag, de deelnemers-uitslagenlijst tbv examen en wedstrijden kunt u via 
onderstaande link downloaden 
http://www.dobermannvereniging.nl/sites/default/files/Deelnemers-
%20uitslagenlijst%20tbv%20examens%20en%20wedstrijden%202012.doc 
 

 

http://www.dobermannvereniging.nl/sites/default/files/Deelnemers-%20uitslagenlijst%20tbv%20examens%20en%20wedstrijden%202012.doc
http://www.dobermannvereniging.nl/sites/default/files/Deelnemers-%20uitslagenlijst%20tbv%20examens%20en%20wedstrijden%202012.doc
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                           ZTP (zuchttauglichkeitsprüfung)  

        Voorwaarden waaraan hond en geleider moeten voldoen om aan het  
                                      ZTP-examen deel te kunnen nemen: 

 

1        Hond moet voor het examen op HD geröntgend zijn met de beoordeling: 
          Nederland:HD- en HD Tc 

          Belgie:          HD-A en HD-B 

          Duitsland: HD 1 en HD 2       
2        De beide ouders moeten op HD- geröntgend zijn. Bewijs moet getoond worden!  
          Vanaf 2004 behoefd maar 1 ouderdier op HD-geröngend te zijn. De deelnemende hond wordt zelf 

niet 
          erkend de nakomelingen wel.(Starters ZTP) 

3        Geleider/eigenaar moet lid zijn van de DVIN. Buitenlandse deelnemers moeten ook lid zijn van de 
DVIN.   

4        Buitenlandse DVIN-leden met geen buitenlandse honden kunnen deelnemen. 
          Buitenlandse DVIN-leden met buitenlandse honden kunnen uitsluitend deelnemen na schriftelijke 
          goedkeuring van de rasvereniging van land van herkomst met uitzondering van Duitse honden met 

Duitse  
          geleiders deze krijgen geen toestemming van de Duitse rasvereniging. 
5        Import honden, in Nederlands bezit, kunnen deelnemen aan het ZTP. 
6        Hond moet een volledig gebit hebben. 
7        Reuen moeten in het bezit zijn van twee testikels.  
8        Teven mogen niet gesteriliseerd zijn.         
9        Reuen moet minimaal een schofthoogte hebben van 68cm, teven 63 cm. 
          Reuen mogen maximaal een schoft hoogte van 72 cm hebben,     teven 67 cm.   
10      De vacht moet voldoende dicht zijn. 
11      De honden geboren na september 1995 mogen niet gecoupeerd zijn aan de oren, gecoupeerde 

honden zijn uitgesloten van deelname. 
12      De honden moeten in het bezit zijn van een stamboom. 
13      De hond moet voor het ZTP-examen het VZH-examen of een BH-prüfung behaald 

hebben.                                                                                                          
14      De hond moet een chip of een oor/lies tatoeage hebben. 
15      Als een van de ouders van de ingeschreven hond fok-ongeschikt is verklaard, is deelname en 

inschrijving niet mogelijk.  
16      De minimale leeftijd van de deelnemende hond moet 14 maanden zijn. 
17      De stamboom van de ingeschreven hond moet op naam van de eigenaar/inschrijver staan. 
18      Nederlandse honden moeten in het bezit zijn van een logboek 
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Op de dag van het ZTP-examen dient de geleider van de ingeschreven hond, ruim 
voor aanvang van het ZTP, bij het secretariaat in te leveren:  
 
A Origineel stamboom van de ingeschreven hond; 
B Logboek of leistungskart van de ingeschreven hond, waarin staat vermeld dat de deelnemende hond 

het certificaat VZH/BH heeft behaald.   
C HD-uitslag ouder-dieren; 
D Origineel HD-uitslag van de ingeschreven hond; 
 

ZTP-examen wenken en voorschriften voor de organiserende vereniging 
 
Zaken die voor het examen geregeld dienen te zijn: 

1 Duitse keurmeester dient ruim voor het ZTP-examen schriftelijk uitgenodigd te worden (na 
goedkeuring DVIN). 

2 Bij voorkeur is een overnachting in een hotel voor de keurmeester aan te bevelen (kosten voor 
organiserende vereniging). 

3 Één week voor het ZTP-examen moet er nog contact gezocht worden met de keurmeester over de 
datum, ontmoeting plaats, route beschrijving, plaats van overnachting, aanvang ZTP-examen. 

4 Keurmeester moet afgehaald worden bij hotel.     
5 De keurmeester dient de keurvergoeding overhandigd te krijgen na tekenen kwitantie.   
6 Kosten ZTP-examen voor aanvang aan deelnemers bekend maken.     
7 Zorgen voor minimaal twee intrain-dagen. 
8 Inschrijf-formulieren. 
9 Tijdschema voor het ZTP-examen. Het keuren per hond duurt c.a. 25 minuten inclusief het 

schrijfwerk van de keurmeester. 
10 Lunch voor de keurmeester. 
11 Uitnodigen van een A-pakwerker, indien anders zal de africhtings-commissaris der DVIN hier in 

beslissen. 
12 Computer met printer. 
13 Voldoende keurlijsten en mappen of hoezen waar de papieren per deelnemer in opgeborgen 

kunnen worden. Per hond dienen 3 keurlijsten ingevuld te worden. 
14 Certificaten. 
15 Er mogen maximaal 20 honden aan het ZTP-examen per dag gekeurd/deelnemen. 
16 Ruim voor aanvang van het ZTP-examen deelnemende honden controleren op: hoogte, vacht, 

gebit, ogen, chip/tatoeage testikels en vereiste papieren. 
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Voor het ZTP-examen op het terrein van het evenement aanwezig zijn: 
1 1 of 2 party-tenten of een caravan met luifel. 
2 Tafel met 3 stoelen, voor de keurmeester, examen-leider/schrijver en voor afgevaardigde bestuur 

DVIN. 
3 Tafel met bak schoonwater, zeep en handdoek (water tijdens het examen verversen) of reiniging-

doekjes  (vochtig) t.b.v. het controleren van gebit deelnemende honden. 
4 Alle papieren, beoordelingslijsten (ingevuld op naam) in mappen. 
5 Voor het showen en meten van de deelnemende hond, een vlakke plaat met een c.a. afmeting 700 

x 1200 mm. 
6 Juiste meetstok voor het meten van de deelnemende hond. 
7 Chip-lezer t.b.v. het controleren van het chip-nummer van de deelnemende hond. 
8 6 mm pistool met voldoende patronen t.b.v. het onderdeel schotproef. 
9 Paraplu voor de keurmeester bij regen. 
10 Voldoende mensen voor de groep, minimaal 20 personen. 
11 Voor examen oefening: 1 paraplu, 1 bezem of hark, plastic jerrycan met kiezelstenen, 1 

klapstoeltje en 
      ratel.  Een c.a. 1200 mm boven de grond uitstekende stalenpijp, voldoende verankerd in de grond, 

aan  
      deze paal bevestigd een 10 meter lange lijn met leren halsband. 
      De boven genoemde attributen dienen ook bij het in trainen aanwezig te zijn. 

 
 
                                      ZTP-programma  

1        Geleider meldt zich met ingeschreven hond bij de keurmeester en vertelt naam geleider en 
hond aan keurmeester.  

 

2        Op aanwijzing wedstrijdleider/keurmeester begeeft geleider zich met hond naar de houten 
plaat en plaatst de hond op de plaat. Als eerste gaat de keurmeester het gebit van de 
deelnemende hond controleren plus controle chip/tatoeage aansluitend wordt de hond met de 
keurstok gemeten door de keurmeester en moet de hond door de geleider geshowd worden 
aan de keurmeester. Op aanwijzing van keurmeester verlaat de hond de houten plaat. De 
keurmeester geeft de richting aan voor het beoordelen van het gangwerk van de hond.  

          In een rechte lijn looppas van de keurmeester af, na ca. 50 meter links na ca 30 meter 

          links naar keurmeester (schuine lijn). 
 

3        In de breedte van het veld stelt een groep van minimaal 20 personen zich in 1 lijn op. 
          Voor deze groep stellen geleider met hond zich op met de rug gericht naar de groep. Op teken 

van de keurmeester gaan geleider en hond in gewone pas volgen weg van de 

          groep. Na c.a. 20 meter maakt de geleider een keerwending  en loopt naar de groep. 
          Op teken van de keurmeester gaat de groep (op 1 lijn) in       gewone pas lopen. 
          In de groep begeeft zich een persoon met geopende paraplu en een persoon met een bak met 

stenen waarmee deze rammelt tijden het loop gedeelte. De geleider en hond gaan door het 
midden van de groep door de groep. Direct als de geleider en hond door de groep zijn gegaan, 
keert de gehele groep zich om en halen de geleider en hond in.  
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4        De groep stelt zich in de breedte van het veld op met een onderlinge persoonsafstand van c.a. 
70 cm. De geleider en hond stellen zich aan het begin van de groep op en op teken van de 
keurmeester gaat geleider met hond slalommend door de groep (heen en terug). 

 

5        De geleider met hond stelt zich in het midden van het veld op (hond zit naast geleider). De 
groep gaat in een grote cirkel om geleider en hond staan. Op teken van de keurmeester gaat de 
groep in iets versnelde pas lopen, sluiten de hond met geleider in. De keurmeester beoordeelt 
de reactie van de hond. Op teken van de keurmeester gaat de groep uit elkaar. 

 

6.       Aan de zijkant van het veld staat een persoon met een gesloten paraplu. De geleider en hond 
begeven zich naar deze persoon. Vlakvoor dat geleider met hond voor deze persoon halt houd, 
open de persoon de paraplu, aansluitend  geeft de geleider de persoon een hand. Geleider en 
hond gaan terug naar het begin van het veld 

 

7        Op teken van de keurmeester moet geleider en hond in gewone pas zich verwijderen naar de 
achterzijde van het veld. Na c.a. 30 meter wordt de geleider en hond ingehaald door een 
hardlopend persoon. De hardlopend persoon draaide en komt weer langs gelopen 

         De groep formeert een straat, met een tussen afstand van c.a. 1,5 meter. De geleider met 
hond stelt zich c.a. 10 meter voor de groep op. Op teken van de keurmeester gaat de geleider 
met ongedwongen hond in gewone pas door de groep.  
 
 
De groep laat een klapstoel, bezem achter de hond vallen plus er wordt gerammeld met plastic-
bak met stenen en er wordt een paraplu geopend. Aan het eind draait de geleider om en volgt 
met hond weer door de groep ook hier wordt geluid gemaakt als bij de heenweg.         

 

8        De geleider en hond nemen voor aan het veld de beginpositie aan. Op teken van de 
keurmeester gaan geleider en hond in een rechtelijn en gewone pas lopen. Tijdens het volgen 
wordt er twee maal met een 6 mm pistool geschoten. De hond moet schot ongevoelig blijven. 

 

9        Geleider en hond begeven zich naar de paal achter op het veld.  De geleider maakt de hond vast 
aan de lijn, laat hond staan/liggen of zitten. De geleider gaat uit het zicht (van het veld). De 
hond moet ongeveer 10 minuten allen op het veld blijven. Na de genoemde 10 minuten loopt 
de keurmeester in een rechte lijn naar de hond, langs de hond houdt de keurmeester achter de 
hond halt, gaat vervolgens  naast de hond staan laat boek vallen en raap deze weer op. 
Keurmeester loopt met zijn rug gekeerd naar de hond weg naar de zijkant van het veld.  Wacht 
even, loopt in stevige pas naar de hond en houdt voor de hond halt,  

          loopt om de hond, keurmeester gaat c.a. 10 meter achter de hond staan, loopt in gewone pas 
naar de hond en houdt achter de hond halt, gaat naast de  

          hond staan trekt aan de lijn en laat de hond c.a. 1 meter volgen en vervolgens loopt 
keurmeester weg. De keurmeester geeft een teken dat de geleider de hond kan ophalen en 
verlaten het veld voor het manwerk. 

 

10      De pakwerker heeft zich verdekt opgesteld in het verstel aan de rechterzijde van het veld.  De 
geleider komt met een aangelijnde hond het veld op. En houdt halt bij het 1e verstek.  Op teken 
van de keurmeester loopt de geleider met hond in een rechtelijn naar het achterste verstek. Op 
teken van de keurmeester komt de pakwerker van achter het verstek vandaan voor overval op 
de hond en geleider. De geleider laat de hond los, de pakwerker bedringt in een rechtelijn de 
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hond totdat de keurmeester stop roept (de hond krijgt geen stokslagen!). De hond moet op 
commando lossen en bewaken (gecertificeerde honden). Op teken van de keurmeester gaat de 
geleider naar de hond. Opteken van de keurmeester neemt de geleider de hond mee voor de 
afstand. De pakwerker wordt door geleider aan geroepen en op teken van de keurmeester 
wordt de hond gestuurd (zonder lijn) naar de pakwerker. De hond moet krachtig en vol inbijten. 
Vervolgens zal de pakwerker de hond in een rechtelijn bedringen  tot de keurmeester weer het 
stop teken geeft, ook hier krijgt de hond geen stokslagen. Op teken van de keurmeester moet 
de hond lossen en vervolgens gaat de geleider naar de hond en lijnt deze aan en verlaat het 
veld. 

 

De keurmeester zal als afsluiting wat schrijfwerk verrichten en van alle deelneemde Dobermann’s 
zal bloed afgenomen worden (verplicht) voor DNA. 
dit zal door de  keurmeester gebeuren. De kosten hiervan bedragen € 55,00 (2012) per hond. 

.                                                                                                
Aan het eind van de dag moeten alle honden geshowd worden. Voor het eind exterieur 
keuring.          

 

Nadat het papierwerk gereed zal zijn, zullen de certificaten en de ingeleverde papieren 
overhandigd worden aan de deelnemers. 

 
          Einde ZTP-examen 
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      Selectie-eisen IDC team geldend vanaf 01-01-2012 

Voorwaarden: 

1. De inschrijver moet lid zijn van de D.V.I.N. en in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. 
 

2. De inschrijver moet met de ingeschreven hond aan minimaal 3 kwalificaties voldoen in de klasse 
IPO-III. 
 
De  aangewezen africhtingwedstrijden zijn:   
 
Begië-Nederland Cup 
J. Th. van Vorselen Trofee (pré-wedstrijd) 
Aad Lieftinck Bokaal (pré-wedstrijd) 
Heinis Bokaal 
Nederlands Kampioenschap Africhting D.V.I.N. (verplichte wedstrijd) 
Nederlands Kampioenschap IPO (CWH) 
CACIT wedstrijden gehouden in Nederland 
 
Naast verplichte deelname aan de DVIN Individuele moet minimaal één verplichte kwalificatie 
(deelname en slagen) behaald worden op dan wel de Individuele dan wel op één van de pré-
wedstrijden.  
 

3. Al deze wedstrijden moeten zijn gekeurd door 3 keurmeesters met uitzondering van de België-

Nederland Cup die door 2 keurmeesters gekeurd wordt, te weten 1 Nederlander en 1 Belg, waarbij 

afdeling C  door beiden gekeurd. 

 

4. Er moet op alle in te leveren africhtingwedstrijden in alle drie de afdelingen minstens een  voldoende en 

tenminste 250 punten in totaal zijn behaald. (wedstrijden waarop men op een onderdeel is gezakt tellen 

dus niet mee) 

5. De inschrijver moet bereid zijn extra tijd in trainingen te steken en deel te nemen aan de België-
Nederland Cup en de J. Th. van Vorselen Trofee voorafgaand aan het IDC Wereldkampioenschap 
van dat jaar. 
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Algemeen: 
 

 Het IDC Kampioenschap (WK) wordt in principe in een weekend van mei of juni gehouden. 
 

 De selectieperiode is gelegen tussen Januari en December van het jaar voorafgaand aan het IDC-
WK. 
 

 Uit de geselecteerden zal door de commissaris africhting, in overleg met het bestuur van de D.V.I.N., 

een selectie van maximaal 6 deelnemers worden gemaakt. Deze selectie vindt plaats aan de hand van 

de in het rashondenlogboek vastgelegde resultaten. 

Indien het aantal inschrijvingen de 6 te boven gaat wordt er geselecteerd op totaalpunten. Als er 

minder dan 6 gekwalificeerden zijn, dan gaan er minder deelnemers mee naar het IDC-WK.  

 

 De winnaar van het Nederlands Kampioenschap Africhting D.V.I.N. voorafgaand aan het IDC van het 

eerstvolgende jaar heeft recht op een plaats in het IDC-Team mits er in alle drie de afdelingen 

tenminste een voldoende en minimaal 250 punten in totaal is behaald en mitsdien hij/zij heeft 

deelgenomen aan minstens 2 andere kwalificatiewedstrijden waarvan minimaal een (1) pré-wedstrijd. 

 

 Het niet kunnen deelnemen aan africhtingwedstrijden door b.v. ziekte, dekking of  

blessure wordt gezien als risico voor de combinatie. 

 

 De inschrijving sluit 31 December voorafgaand aan het IDC-WK. Inschrijvingen moeten per post, 

fax of per e-mail gezonden worden aan de commissaris  africhting en moeten vergezeld gaan 

met; een Kopie stamboom, een Kopie van de behaalde resultaten (rashondenlogboek) in de van 

toepassing zijnde periode, en een Ondertekend inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te 

downloaden via  de D.V.I.N. website. 

 

 Inschrijvingen die niet aan de eisen voldoen of te laat ontvangen zijn, worden niet in behandeling 

genomen. 

 

 Van de IDC teamleden wordt verwacht dat zij zich met diverse gezamenlijke trainingen 

voorbereiden op het WK, tevens zullen er in het land waar het WK gehouden wordt ook 

gezamenlijke trainingen plaats vinden. Deze trainingen kan eenieder naar eigen inzicht invullen. 

Waar en wanneer er trainingen plaats vinden wordt bepaald door de commissaris africhting of 

diens vervanger. Indien een combinatie zich heeft geplaatst, maar zich voor het IDC-WK zonder 

gegronde reden afmeldt, dan zal hij het jaar erop voor selectie worden uitgesloten. E.e.a. ter 

beoordeling van de commissaris africhting. 
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 De Commissaris Africhting zal een coach aanstellen voor het te vormen IDC team. 
 

 Van de IDC teamleden (incl. de coach) wordt verwacht dat zij minimaal 5 dagen voor het IDC 
aanwezig zullen zijn op de afgesproken locatie in het organiserende land. 
 

 De IDC deelnemers en de coach verblijven zoveel mogelijk op dezelfde locatie, dat kan zijn een 
hotel, camping, pension of appartement. Dit wordt door de coach geregeld. 
 

 Er wordt door de commissaris africhting actief naar sponsoren gezocht voor de trainingspakken. 
Er wordt van de teamleden verwacht dat zij het ter beschikking gestelde trainingspak en T-shirt 
dragen tijdens de opening van het evenement, de wedstrijd zelf, en de sluiting van het 
evenement. 
 

 De commissaris africhting heeft, na overleg met het bestuur, het recht om in de selectie eisen in 
te grijpen als er zich zwaarwegende omstandigheden voordoen die dat rechtvaardigen. 

 
Vastgesteld op de algemene ledenvergadering 24 maart 2012. 
 


