
Reglement Annemarie Kolbe beker. 
Beste reu/teef van het jaar 

 
 

De hieronderstaande voorwaarden zijn opgesteld 
voor het jaar 2011. 
Indien het reglement niet voorziet zal het bestuur 
beslissen. 
 

• De eigenaar van de deelnemende hond 
moet lid zijn van de VIJHN. 

• Het lid moet zijn contributie hebben 
voldaan per 31 januari 2011. 

• Alleen honden die minimaal 3 maal 
ingeschreven en beoordeeld zijn doen 
mee aan de competitie. 

• De resultaten worden berekend per 31 
december van het voorgaande jaar en 
over de door de Raad van Beheer 
Kynologie erkende CAC en CACIB 
tentoonstellingen in Nederland. 

 
Puntentelling voor de hond (reu en/of teef) 
van het jaar: 
 
Basispunten: 
Uitmuntend     = 3 punten 
Zeer goed       = 2 punten 
Goed               = 1 punt 
 
Bonuspunten: 
BOB                  = 6 
CAC                  = 4 
Reserve CAC    = 2 
 
Beste in de groep (BIG): 
1e plaats     = 8 punten 
 2e plaats     = 7 punten 
3e  plaats     = 6 punten 
4e  plaats     = 5 punten 
 

5e  plaats     = 4 punten 
6e  plaats    = 3 punten 
7e  plaats    = 2 punten 
8e	  	  plaats	  	  	  	  =	  	  1	  punt	  
	  
Beste	  van	  de	  show	  (BiS):	  
1e	  plaats	  	  	  =	  	  9	  punten	  
2e	  plaats	  	  	  =	  	  8	  punten	  
3e	  plaats	  	  	  =	  	  7	  punten	  
4e	  plaats	  	  	  =	  	  6	  punten	  
5e	  plaats	  	  	  =	  	  5	  punten	  
6e	  plaats	  	  	  =	  	  4	  punten	  
7e	  plaats	  	  	  =	  	  3	  punten	  
8e	  plaats	  	  	  =	  	  2	  punten	  
	  
De	  punten	  die	  een	  hond	  gedurende	  het	  hele	  jaar	  
behaalt	  worden	  opgeteld	  en	  gedeeld	  door	  het	  
aantal	  keren	  dat	  deze	  hond	  is	  ingeschreven.	  
Bijv.:	  Hond	  A	  gaat	  5	  x	  naar	  een	  tentoonstelling	  
en	  behaalt:	  1x	  G=	  1punt,	  1x	  ZG=2punten	  en	  3x	  U	  
=	  9	  punten.	  Bovendien	  wordt	  hij	  1x	  7e	  in	  zijn	  
groep=	  2	  punten	  en	  4	  punten	  van	  het	  CAC.	  
Totaal	  18	  punten:	  5	  beoordelingen	  =3,6	  punten	  
voor	  de	  beker.	  
De	  reu	  en	  teef	  met	  het	  hoogste	  eindcijfer	  
worden:	  
	  
“VIJHN	  reu	  van	  het	  jaar”	  en	  
“VIJHN	  teef	  van	  het	  jaar”	  
	  
Zij	  ontvangen	  hiervoor	  de	  Annemarie	  Kolbe	  
wisselbeker	  

 


