Artikel 25
Toekennen van CAC/CACIB en RCAC/RCACIB, evenals het bepalen van BOB en BOS
op CACIB tentoonstellingen.

1) CAC
a) Rassen waarbij slechts 1 CAC gegeven wordt per geslacht:
- Geen wijzigingen t.o.v. vroeger.
- CAC: uit de Reuen met 1 U, uit de klassen Intermediair, Open,
Gebruikshonden en Kampioen, kiest de keurmeester de beste en geeft
hem (eventueel) het CAC (toekennen van CAC is niet verplicht in
België).
- Voor de Teven: IDEM.
- RCAC: Reuen: aan de overblijvende reuen wordt de reu met
kwalificatie 2 U, uit de klas waarin het CAC gegeven werd,
toegevoegd, en hieruit kiest de keurmeester wederom de beste, die
dan (eventueel) het RCAC bekomt.
- Voor de Teven: IDEM.
b) Rassen waarbij per geslacht 1 CAC gegeven wordt per kleur – of haarvariëteit
of per combinatie van verschillende kleur- of haarvariëteiten (zie hiervoor
“Nomenclatuurlijst FCI”).
- De keurmeester behandelt de verschillende kleur – of haarvariëteiten
of combinaties van variëteiten alsof het verschillende rassen zijn en
geeft (eventueel) in ELKE variëteit of combinatie CAC en/of RCAC.
( zie 1) a) hierboven)
2) CACIB
a) Rassen waarbij slechts 1 CAC gegeven wordt per geslacht:
- In principe zullen CACIB en RCACIB toegekend worden aan
dezelfde honden die het CAC en RCAC bekomen hebben.
- Nochtans, vermits CAC en CACIB losgekoppeld zijn van elkaar,
heeft een keurmeester het recht het CAC toe te kennen maar het
CACIB te weigeren.
- Vermits voor het toekennen van CAC en CACIB honden uit dezelfde
klassen (Intermediair, Open, Gebruikshonden, Kampioen) met elkaar
in concurrentie komen, kan het dus niet dat het CAC aan hond A, en
het CACIB aan hond B toegekend wordt.
b) Rassen waarbij per geslacht meerdere CAC’s gegeven worden (1 per kleur – of
haarvariëteit of per combinatie van verschillende kleur- of haarvariëteiten)
maar slechts 1 CACIB (zie “Nomenclatuurlijst FCI”).
- De keurmeester kan slechts starten met de competitie van het CACIB,
in elk geslacht, als alle CAC’ s en RCAC’s in de verschillende
variëteiten of combinaties van variëteiten in dit geslacht toegekend
werden.
- CACIB: Reuen: Slechts die reuen, die het CAC bekomen hebben in
de verschillende variëteiten of combinaties van variëteiten, komen in
concurrentie met elkaar, en de keurmeester kent (eventueel) aan 1 van
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hen het CACIB toe. (toekennen van het CACIB is NIET verplicht in
België)
Het kan dus NIET, dat de keurmeester het CACIB toekent aan een
hond die NIET het CAC bekomen heeft.(want dezelfde klassen
worden in aanmerking genomen voor het toekennen van het CAC en
het CACIB.) (Artikel 48 van het Belgisch tentoonstellingsreglement
voorziet expliciet dat een hond die bij een der keuringen is verslagen
door een andere hond ook voor de volgende keuringen geacht wordt
door die tegenstander te zijn verslagen en blijft dus buiten
mededinging.)
Teven: IDEM.
RCACIB: Reuen: Aan de overblijvende reuen, wordt de reu met
kwalificatie RCAC, uit de klas waarin het CACIB gegeven werd,
toegevoegd, en hieruit kiest de keurmeester wederom de beste, die
dan (eventueel ) het RCACIB bekomt.
Het kan dus niet dat de keurmeester het RCACIB toekent aan een
hond die NIET het CAC, of het RCAC bekomen heeft.
Teven: IDEM.

c) Rassen waarbij per geslacht meerdere CAC’s gegeven worden en eveneens
meerdere CACIB’s (zie “Nomenclatuurlijst FCI”). (Bv Poedels, Duitse
Doggen, Duitse Spitzen,…)
- Aan de hand van de “Nomenclatuurlijst FCI” bepalen welke
variëteiten men moet samenvoegen voor het toekennen van de
verschillende CACIB’s . Dan verder handelen zoals in 2 b) hiervoor.
3) Indien noch het CAC noch het CACIB toegekend werd door de keurmeester komt de
beste volwassen reu/teef toch nog in aanmerking voor BOB of BOS (mits U)
4) BOB en BOS: Enkel de honden die de kwalificatie U hebben bekomen komen in
aanmerking voor BOB en BOS .
a) Rassen waarbij slechts 1 CAC gegeven wordt per geslacht
- Beste reu en beste teef van het ras
Na het beëindigen van de keuring van de reuen wordt de beste
reu gekozen. Komen hiervoor in de ring :
- Beste volwassen reu (eventueel met CAC/CACIB) mits U
- Beste jeugdreu (mits U)
- Beste veteraan reu (mits U)
- Idem voor de teven
- Komen terug voor BOB : - Beste reu van het ras (mits U)
- Beste teef van het ras (mits U)
- Hieruit kiest de keurmeester de BOB
- Indien dit de reu is dan is de teef BOS en visa versa.
- Eventueel moet men nu ook nog beste jeugdhond (mits U) en beste
veteraan (mits U) kiezen, indien slechts één jeugdhond en één
veteraan per ras naar de erering gaan.
b) Rassen waarbij per geslacht 1 CAC gegeven wordt per kleur – of haarvariëteit
of combinatie van variëteiten maar slechts 1 CACIB (zie 2 b) hierboven).
- Eerst wordt uit alle variëteiten samen de beste jeugdreu en beste
jeugdteef gekozen. Hiervoor komen de beste jeugdreuen,
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respectievelijk beste jeugdteven uit de verschillende variëteiten of
combinaties van variëteiten, mits 1U, tegen elkaar uit.
IDEM voor de veteranen.
Keuze van beste reu van het ras. Komen hiervoor in de ring :
- Beste volwassen reu (eventueel met CAC/CACIB) mits U
- Beste jeugdreu (mits U)
- Beste veteraan reu (mits U)
IDEM voor de teven
Komen terug voor BOB: - Beste reu van het ras (mits U)
- Beste teef van het ras (mits U)
Hieruit kiest de keurmeester de BOB
Indien dit de reu is dan is de teef BOS en visa versa.
Eventueel moet men nu ook nog beste jeugdhond (mits U) en beste
veteraan (mits U) kiezen indien slechts één jeugdhond en één
veteraan per ras naar de erering gaan

c) Rassen waarbij per geslacht meerdere CAC’s gegeven worden en eveneens
meerdere CACIB’s (zie 2 c) hierboven).
- Men dient zoveel BOB’s te kiezen als er CACIB’s zijn per geslacht
(zie “Nomenclatuurlijst FCI” om te weten welke variëteiten men
samenvoegt voor een CACIB).
- In feite behandelt men deze variëteiten of combinaties van variëteiten
met aparte CACIB’s alsof het aparte rassen zijn.
- Men moet dus eveneens aparte BOS kiezen
- Dan verder als in 3 b) hiervoor handelen.
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