Reglement Verenigingswisselprijzen

Epagneul Vereniging Nederland

Vastgesteld AV 8 maart 2020 te Wilp
Inleiding
De Epagneul Vereniging Nederland (EVN) stelt jaarlijks wisselprijzen ter beschikking
ter waardering van de beste (jeugd)hond(en) van ieder ras dat door de vereniging
wordt vertegenwoordigd. Met dit nieuwe reglement wordt invulling gegeven aan art.
2a van de statuten. In dit artikel staat dat de vereniging tot doel heeft de
jachthondenrassen die zij vertegenwoordigt voor wat betreft karakter,
jachteigenschappen en verschijning - als omschreven in de FCI rasstandaarden- in
stand te houden en te verbeteren.
Er is gekozen om per ras jaarlijkse één wisselprijs ter beschikking te stellen voor de
beste hond en beste jeugdhond voor de onderdelen gezondheid, exterieur en
jachthondenwerk samen. Dit is gedaan om een tweedeling tussen exterieur- en
werklijnen in de fokkerij van onze rassen te voorkomen.
Met dit reglement voor de verengingswisselprijzen is er per ras een wisselprijs te
verdienen voor de Beste hond en Beste jeugdhond en is er daarnaast één wisselprijs
voor de Meest veelzijdige hond. Door het beschikbaar stellen van deze
verenigingswisselprijzen wil de vereniging haar waardering kenbaar maken aan de
leden die zich hebben ingespannen om de benodigde resultaten te behalen.
In de prijzen voor de Beste hond van elk van de vier rassen zijn gezondheid, exterieur
en de rastypische werkeigenschappen voor deze staande honden verenigd.
De prijs voor de Beste jeugdhond is laagdrempelig zodat deze ook haalbaar is voor
leden die geen wedstrijdcarrière nastreven. Vandaar dat (jeugd)veldwerkkwalificaties
of SJP diploma’s niet meetellen. Hiermee wordt beoogd zoveel mogelijk honden
potentieel voor de fokkerij te kunnen selecteren.
Jeugdhond is de hond die jonger dan 24 maanden oud is. Het vereiste van een
bepaalde HD uitslag is niet opgenomen om de eigenaren niet ongewild eerder te
laten röntgenen dan conform eigen visie.
Voor de leden die zich hebben ingespannen om resultaten te behalen in andere
werkrubrieken dan de rastypische werkrubriek voor staande honden is de prijs voor
de Meest veelzijdige hond in het leven geroepen.
Deze veelzijdigheidprijs wordt uitgereikt naast de wisselprijzen voor de beste hond
van het ras.
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Artikel 1 Doelstelling
De verenigingswisselprijzen hebben als doel om per ras die hond te onderscheiden
die in één kalenderjaar de meeste punten heeft behaald in de categorie Beste
jeugdhond, Beste hond of Meest veelzijdige hond, gekoppeld aan een HD uitslag
A, B of C en een tentoonstellingsresultaat Uitmuntend of Zeer Goed.

Artikel 2 Beste jeugdhond
De vereniging stelt jaarlijks voor de beste jeugdhond van de vier rassen één
verenigingswisselprijs beschikbaar.
De beste jeugdhond kan deze prijs slechts eenmaal ontvangen. Een hond die in
aanmerking komt voor de prijs van beste hond kan niet tevens beste jeugdhond
worden. Voor de prijs van beste jeugdhond is een tentoonstellingsresultaat
Uitmuntend of Zeer Goed en een positief resultaat voor een geldige aanlegtest
vereist. Indien de hond meerdere aanlegtesten met goed gevolg aflegt, worden deze
opgeteld bij het eindresultaat. Werkkwalificaties dienen te zijn behaald in het
betreffende jaar van de prijs. Zie voor de puntentelling artikel 22.

Artikel 3 Beste hond
De vereniging stelt jaarlijks voor de Beste hond van de vier rassen één
verenigingswisselprijs beschikbaar. Om voor de prijs van beste hond in aanmerking te
komen, is een HD- uitslag A, B of C, een tentoonstellingsresultaat Uitmuntend of Zeer
Goed en een veldwerkkwalificatie vereist. Werkkwalificaties dienen te zijn behaald in
het betreffende jaar van de prijs. Zie voor de puntentelling artikel 22.

Artikel 4 Veelzijdigheidsprijs
De vereniging stelt voor de vier rassen één veelzijdigheidswisselprijs in voor de
Meest veelzijdige hond die in tenminste twee verschillende werkrubrieken een
kwalificatie of diploma heeft behaald. Ook hierbij is een HD- uitslag A, B of C en een
tentoonstellingsresultaat Uitmuntend of Zeer Goed vereist. Werkkwalificaties dienen
te zijn behaald in het betreffende jaar van de prijs. Zie voor de meetellende
werkrubrieken en puntentelling artikel 22.

Artikel 5 Vermelding jaarverslag
De wijze van publicatie is nader uiteengezet in het communicatiebeleid.
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Artikel 6 Eregalerij exterieur
Honden die in aanmerking kwamen voor de titels Nederlands Kampioen,
Clubwinner, Internationaal Schoonheidskampioen (CIB) of Internationaal
Showkampioen (CIE) worden opgenomen in de Eregalerij van de vereniging.

Artikel 7 Eregalerij gebruikshonden
Honden die Beste hond, Beste jeugdhond of Meest veelzijdige hond werden en/of
in aanmerking kwamen voor de prijzen of titels Internationaal Werkkampioen,
Nederlands Werkkampioen, Veldwedstrijdkampioen met jaartal, Trofee de
Winde, Dianaprijs of de Trofee Pieter Rooijakkers en/of de Continentaal II
Trofee wonnen worden opgenomen in de Eregalerij van de vereniging en vermeld in
het jaarverslag en op de website.
Honden die deelnamen aan de Nimrod of Grote Prijs Jan Coldewey, worden in de
Eregalerij van de vereniging vermeld.

Bepalingen van Orde
Artikel 8
De verenigingswisselprijzen, zoals bedoeld in dit reglement, blijven eigendom van de
vereniging. Geen van de prijzen is definitief te winnen.

Artikel 9
De wisselprijzen worden ieder jaar opnieuw ter beschikking gesteld. Indien de
wisselprijzen (of een van de wisselprijzen) in enig jaar niet worden of kunnen worden
uitgereikt, neemt het bestuur de prijzen in bewaring.

Artikel 10
De stamboomnaam van de winnende hond en de naam van de eigenaar worden op
de wisselprijs gegraveerd.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De winnaars van de
wisselprijzen worden jaarlijks op de Algemene Vergadering bekend gemaakt,
tegelijkertijd met de bekendmaking van de puntentelling. De wisselprijzen worden op
diezelfde ledenvergadering uitgereikt. De uitslag wordt na de ledenvergadering
gepubliceerd in de media van de vereniging conform het communicatiebeleid.
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Artikel 11
De winnaar van een wisselprijs mag deze prijs gedurende één jaar in bruikleen
hebben. De winnaars zijn ieder verantwoordelijk voor tijdige retournering van de
wisselprijs aan de vereniging.

Artikel 12
De winnaar van een der wisselprijzen ontvangt, gelijktijdig met de uitreiking van de
prijs, een ingelijste oorkonde die getuigt van deze prijs. Deze ingelijste oorkonde mag
worden behouden.

Artikel 13
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Eisen voor deelname en uitvoering
Artikel 14
Deelnemende honden behoren tot één der rassen die door de vereniging worden
vertegenwoordigd.

Artikel 15
Indien de eigenaar en/of mede-eigenaar in Nederland woonachtig is/zijn, dient de
deelnemende hond ingeschreven te zijn in het N.H.S.B.

Artikel 16
Indien de eigenaar en/of mede-eigenaar niet in Nederland woonachtig is/zijn, dient
de deelnemende hond ingeschreven te zijn in een erkende, buitenlandse
stamboekhouding dat overeenkomt met het land, waarin de eigenaar en/of medeeigenaar woonachtig is/zijn.

Artikel 17
De wisselprijzen wordt ieder kalenderjaar (= verenigingsjaar) ter beschikking gesteld
en de puntentelling is van toepassing op de behaalde resultaten in dat kalenderjaar
op voorwaarde dat de eigenaar en/of mede-eigenaar lid is/zijn van de vereniging ten
tijde van de behaalde resultaten.
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Artikel 18
De eigenaar en/of mede-eigenaar is/zijn uiterlijk op 1 januari van het kalenderjaar,
waarover de wisselprijs wordt uitgereikt, ingeschreven als lid van de vereniging en is
gedurende het gehele jaar lid van de vereniging.

Artikel 19
De eigenaar en/of mede-eigenaar heeft/hebben geen openstaande schulden aan de
vereniging.

Artikel 20
Iedere eigenaar en/of mede-eigenaar, die zijn/haar hond wenst deel te laten nemen
aan de strijd om de wisselbokaal, is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de
behaalde resultaten. Dit dient schriftelijk (of per e-mail) te geschieden aan het
secretariaat van de vereniging. Het secretariaat is gerechtigd certificaten e.d. in kopie
op te vragen ter verificatie van de resultaten. Op eerste verzoek moeten de
gevraagde certificaten worden overlegd.

Artikel 21
Niet te verifiëren resultaten of resultaten die niet tijdig zijn aangemeld bij het
secretariaat, tellen niet mee voor de eindscore. De resultaten dienen uiterlijk 1
februari van het volgende jaar te worden aangeleverd bij het secretariaat van de
vereniging. De eigenaar en/of mede-eigenaar is/zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige
toezending van de resultaten. Het bestuur plaatst ieder jaar een oproep om de
resultaten aan te leveren in de laatste uitgave van de nieuwsbrief van het betreffende
kalenderjaar.

Artikel 22 Puntentelling
De puntentelling geschiedt volgens onderstaand overzicht.
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Beste Jeugdhond
Onderdeel
(1) Gezondheid (HD uitslag)
(2) Exterieur
(3) TAN
(4) RAE
Verplicht
1 kwalificatie verplicht, de beste TAN of BVT verplicht, TAN telt Nee,
onderdeel voor de N.v.t.
kwalificatie telt 1x mee.
max. 1x mee.
RAE telt max. 1x mee.
prijs?
Geen
Uitmuntend 25
Behaald 35
Behaald 15
Punten
Zeer Goed 15
(1)

(2)

(3)

(5) BVT

(6) VJP

(7) HZP

TAN of BVT verplicht,
BVT telt max. 1x mee.

Nee,
VJP telt max. 1x mee.

Nee,
HZP telt max. 1x mee.

Behaald 30

Behaald 25

Behaald 30

Om de in aanmerking voor de prijs te kunnen komen is voor een jeugdhond de HD uitslag niet verplicht voor de puntentelling.
Om de in aanmerking voor de prijs te kunnen komen dient de hond in enig jaar één kwalificatie Uitmuntend of Zeer Goed te hebben behaald in de Jeugd, Open of Gebruikshonden klasse op een nationale (CAC) of
internationale (CACIB) hondententoonstelling in Nederland of op de clubmatch van de Franse rasvereniging (Nationale d'élevage de Club des Epagneuls Picards, Bleus de Picardie & Pont Audemer of van de Club de
l'Epagneul Français).
TAN: Test d’Aptitudes Naturelles. Bedoeld wordt de TAN van de Club Epagneuls de Picardie & Pont Audemer of van de Club de l'Epagneul Français, in Frankrijk.
Om de in aanmerking voor deze prijs te kunnen komen dient de TAN of de BVT in het betreffende jaar te zijn behaald.
RAE: Rapport à l’Eau van de Club. Bedoeld wordt de RAE van de Club Epagneuls de Picardie & Pont Audemer of van de Club de l'Epagneul Français, in Frankrijk.

(4)
(5)

BVT: Basis Veldwerk Test.
Om de in aanmerking voor deze prijs te kunnen komen dient de TAN of de BVT in het betreffende jaar te zijn behaald.

(6)

VJP: Verbands Jugend Prüfung in Duitsland

(7)

HZP: Verbands Herbstzucht Prüfung in Duitsland
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Beste hond
(1) Gezondheid
(HD uitslag)

Onderdeel
Verplicht
onderdeel voor de Ja, verplicht.
prijs?
Geen

(2) Exterieur
1 kwalificatie verplicht,
max. 2 beste resultaten tellen mee.

1 kwalificatie verplicht,
max. 2 beste resultaten tellen mee.

Uitmuntend 30
Zeer Goed 20

CACIT 145
Reserve CACIT 135
CACT 130
Reserve CACT 110
Uitmuntend 90
Zeer Goed 70
CQN 55
Goed 50
Eervolle Vermelding 30

Extra punten voor
BOB 10
BOS 5
CAC 10
Reserve CAC 5
CACIB 20
Reserve CACIB 15
1e plaats 5
2e plaats 4
3e plaats 3
4e plaats 2

Punten

(3) Veldwedstrijden voor het schot
(incl. apporteerveldwedstrijden)

Extra punten voor
plaatsingen in de Jeugd klasse:
1e plaats 6
2e plaats 4
3e plaats 2

(4) SJP-MAP-PJP

(5) NIMROD

Nee, max. 2 beste resultaten tellen mee.

Nee, telt extra mee.

SJP-A diploma 80 punten of hoger 70
SJP-A diploma 79 punten of lager 60
SJP-B diploma 64 punten of hoger 50
SJP-B diploma 63 punten of lager 40
SJP-C diploma 40 punten of hoger 35
SJP-C diploma 39 punten of lager 30

Deelname aan de NIMROD 75

Map-A diploma 500 punten of hoger 90
MAP-A diploma 499 punten of lager 80
MAP-B diploma 500 punten of hoger 70
MAP-B diploma 499 punten of lager 60

NIMROD-AA-diploma 75
Extra punten voor
1e plaats NIMROD 30
2e plaats NIMROD 20
3e plaats NIMROD 10

PJP-A diploma 320 punten of meer 100
PJP-A diploma 319 punten of lager 90
PJP-B diploma 320 punten of meer 80
PJP-B diploma 319 punten of lager 75

“Hond van het Jaar-show” 25
Extra punten voor
1e plaats SJP, MAP of PJP B 5
2e plaats SJP, MAP of PJP B 4
3e plaats SJP, MAP of PJP B 3
1e plaats SJP, MAP of PJP A 15
2e plaats SJP, MAP of PJP A 10
3e plaats SJP, MAP of PJP A 5

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Om de in aanmerking voor de prijs te kunnen komen is een HD-A, B of C uitslag verplicht.
Om de in aanmerking voor de prijs te kunnen komen dient de hond één kwalificatie Uitmuntend of Zeer Goed in enig jaar te hebben behaald in de Open, Kampioens of Gebruikshonden klasse op een nationale
(CAC) of internationale (CACIB) hondententoonstelling in Nederland of op de clubmatch van de Franse rasvereniging (Nationale d'élevage de Club des Epagneuls Picards, Bleus de Picardie & Pont Audemer of
van de Club de l'Epagneul Français).
Indien het CACIB/CAC wordt toegekend, dan alleen punten voor het CACIB.
Indien het Res. CACIB/CAC wordt toegekend, dan alleen punten voor het Res. CACIB.
Punten voor plaatsing alleen van toepassing bij de eindkeuring van beste reu en beste teef, niet per klasse.
De punten behaald op de kampioenschapsclubmatch van de EVN tellen dubbel.
Er wordt geen punten toegekend aan resultaten die zijn behaald op lokale clubmatches van b.v. kynologenverenigingen.
Kwalificaties voor OWT of Zweetwerk tellen niet mee voor deze prijs.
Kwalificaties behaald op de afsluitende wedstrijd Continentaal II Trofee en op de Trofee Pieter Rooijakkers tellen dubbel. Kwalificaties in andere landen tellen mee mits onder auspiciën van de FCI.
Geen verdere toelichting
Het gaat om deelname aan de Nimrod, niet de uitnodiging.
Extra punten bovenop de deelname punten.
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Meest Veelzijdige hond
Onderdeel
Verplicht onderdeel
voor de prijs?
Punten

(1) Gezondheid (HD uitslag)

Ja, verplicht.
geen

(2) Exterieur

(4) SJP-MAP-PJP

(5) NIMROD

Ja, tenminste 1 kwalificatie
verplicht. Max. 2 beste resultaten Nee, max. 2 beste resultaten tellen mee. Nee, max. 2 beste resultaten tellen mee.
tellen mee.

Nee, telt extra mee.

Uitmuntend 30
Zeer Goed 20

Deelname NIMROD 75
NIMROD-AA-diploma 75

Extra punten voor
BOB 10
BOS 5
CAC 10
Reserve CAC 5
CACIB 20
Reserve CACIB 15
1e plaats 5
2e plaats 4
3e plaats 3
4e plaats 2

Punten (vervolg)

(3) Veldwedstrijden voor het schot
(incl. apporteerveld wedstrijden)

“Hond van het Jaar-show” 25

CACIT 145
Reserve CACIT 135
CACT 130
Reserve CACT 110
Uitmuntend 90
Zeer Goed 70
CQN 55
Goed 50
Eervolle Vermelding 30
Extra punten voor
plaatsingen in de Jeugd klasse:
1e plaats 6
2e plaats 4
3e plaats 2

SJP-A diploma 80 punten of hoger 70
SJP-A diploma 79 punten of lager 60
SJP-B diploma 64 punten of hoger 50
SJP-B diploma 63 punten of lager 40
SJP-C diploma 40 punten of hoger 35
SJP-C diploma 39 punten of lager 30

Plaatsingen in de Open klasse:
1e plaats 35
2e plaats 25
3e plaats 15

Extra punten voor
1e plaats SJP, MAP of PJP B 5
2e plaats SJP, MAP of PJP B 4
3e plaats SJP, MAP of PJP B 3

Map-A diploma 500 punten of hoger 90
MAP-A diploma 499 punten of lager 80
MAP-B diploma 500 punten of hoger 70
MAP-B diploma 499 punten of lager 60

Trofee de Winde 50
Extra punten voor
1e plaats NIMROD 30
2e plaats NIMROD 20
3e plaats NIMROD 10

PJP-A diploma 320 punten of meer 100
PJP-A diploma 319 punten of lager 90
PJP-B diploma 320 punten of meer 80
PJP-B diploma 319 punten of lager 75

1e plaats SJP, MAP of PJP A 15
2e plaats SJP, MAP of PJP A 10
3e plaats SJP, MAP of PJP A 5

(1)

Om de in aanmerking voor de prijs te kunnen komen is een HD-A, B of C uitslag verplicht.

(2)

Meetellen kwalificaties Uitmuntend of Zeer Goed in de Open, Kampioens of Gebruikshonden klasse, behaald in enig jaar, op een nationale (CAC) of internationale (CACIB)
hondententoonstelling in Nederland of op de clubmatch van de Franse rasverenigingen (Nationale d'élevage de Club des Epagneuls Picards, Bleus de Picardie & Pont Audemer of van
de Club de l'Epagneul Français).

(3)

Kwalificaties behaald op de afsluitende wedstrijd Continentaal II Trofee en op de Trofee Pieter Rooijakkers tellen dubbel. Kwalificaties in andere landen behaald tellen mee mits onder
auspiciën van de FCI.

(4)

geen

(5)

Het gaat om deelname aan de Nimrod, niet de uitnodiging.
Extra punten bovenop de deelname punten.

(6)

BICP: Brevet International de Chasse Pratique

(7)

GPJC: Grote Prijs Jan Coldewey

(8)

VGP: Verbands Gebrauch Prüfung

(9)

OWT: Orweja Working Test

(10)

geen
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(6) BICP

(7) GPJC

Nee, max. 2
beste
resultaten
tellen mee.

Nee, telt mee.

BICP I 100
BICPII 85
BICP III 70

Deelname GPJC
50
1e plaats 30
2e plaats 20
3e plaats 10

(8) VGP

(9) OWT

(10) Zweetspoor proeven

Nee, telt max.
1x mee.

Nee, max. 2 beste
Nee, max. 2 beste resultaten tellen
resultaten tellen mee. mee.

1e prijs 100
2e prijs 80

Open 90
Novice 75
Starters 60
Extra punten voor
plaatsingen in de
Starters klasse:
1e plaats 5
2e plaats 4
3e plaats 3
Plaatsingen in de
Novice klasse
1e plaats 15
2e plaats 10
3e plaats 5

Plaatsingen in de
Open klasse:
1e plaats 20
2e plaats 15
3e plaats 10

Zweetspoorproef A CACT 85
Zweetspoorproef A RCACT 80
Zweetspoorproef A Uitmuntend
75
Zweetspoorproef A Zeer Goed 70
Zweetspoorproef A Goed 64
Zweetspoorproef B CACT 84
Zweetspoorproef B RCACT 79
Zweetspoorproef B Uitmuntend
74
Zweetspoorproef B Zeer Goed 69
Zweetspoorproef B Goed 63
Zweetspoorproef C CACT 83
Zweetspoorproef C RCACT 78
Zweetspoorproef C Uitmuntend
73
Zweetspoorproef C Zeer Goed 68
Zweetspoorproef C Goed 62

Zweetspoorproef D CACT 82
Zweetspoorproef D RCACT 77
Zweetspoorproef D Uitmuntend
72
Zweetspoorproef D Zeer Goed 67
Zweetspoorproef D Goed 62
Zweetspoorproef E CACT 81
Zweetspoorproef E RCACT 76
Zweetspoorproef E Uitmuntend 71
Zweetspoorproef E Zeer Goed 66
Zweetspoorproef E Goed 61
Zweetspoorproef F CACT 80
Zweetspoorproef F RCACT 75
Zweetspoorproef F Uitmuntend 70
Zweetspoorproef F Zeer Goed 65
Zweetspoorproef F Goed 60
Extra punten voor
1e plaats 15
2e plaats 10
3e plaats 5
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