REGLEMENT AANKEURING
van de Parson Russell Terrier Club Nederland
FCI-Standard N° 339, 17.10.2017

Art 1. Begrippen;
1.1: PRTCN, Parson Russell Terrier Club Nederland
1.2: Bestuur, het bestuur van de PRTCN
1.3: De gedelegeerde, een bestuurslid of een door het bestuur aangesteld persoon.
1.4: Aankeuring, een niet competitieve exterieur keuring van een Parson Russell Terrier
1.5: Raad van Beheer, Raad van beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Art 2. Het doel;
Honden, die door een trauma of andere (na geboorte ontstane en niet erfelijk bepaalde)
oorzaak, een zodanige afwijking hebben van de rasstandaard, dat zij niet aan de
kwalificatie-eisen kunnen voldoen d.m.v. tentoonstellingen, in staat te stellen te voldoen
aan het gestelde eisen van het Rasspecifiek Fokreglement.
Het bestuur kan ook andere honden tot de aankeuring toe laten.

Art 3. De middelen;
Om de leden in staat te stellen, te voldoen aan de gestelde kwalificatie-eisen in het
Rasspecifiek Fokreglement art.7.1, organiseert de PRTCN, op door het bestuur te bepalen tijdstippen,
een aankeuring.
De kosten voor deelname aan de aankeuring worden door het bestuur bepaald.

Art 4. De deelnemers;
Parson Russell Terriers, voorzien van de door de Raad van Beheer erkende
stamboom, in het bezit van leden van de PRTCN.

Art 5. De deelname;
Aan de aankeuring kan worden deelgenomen als:
5.1: Het inschrijfgeld en een kopie van de stamboom zijn ontvangen.

5.2: Voor aanvang van de aankeuring de identiteit van de hond is vastgesteld.
5.3: De hond de leeftijd van 15 maanden heeft bereikt.
5.4: De hond, een reu zijnde, niet mono- of cryptor-chide is.
5.5: Door een hond voor de aankeuring in te schrijven verklaart de inschrijver dit
reglement en het oordeel van de keurmeesters te aanvaarden.
5.6: Indien de eigenaar van een hond wenst dat de keurmeesters bij het vormen van hun
oordeel de gevolgen van trauma of andere (na geboorte ontstane en niet erfelijk
bepaalde) oorzaak, zoals bedoeld in artikel 2, buiten beschouwing laten, dient bij
inschrijving een schriftelijke verklaring ter zake ondertekend door een dierenarts te
worden overlegd.

Art 6. De aankeuring;
6.1: De aankeuring geschiedt door twee voor het ras erkende keurmeesters.
6.2: Beide keurmeesters vormen zich een onafhankelijk oordeel, het oordeel van de
keurmeesters is bindend.
6.3: Beide keurmeesters vullen individueel een keuringsformulier in en ondertekenen deze.
6.4: De gedelegeerde ondertekent de formulieren en maakt de uitslag bekend aan de
exposant.
6.5: De gedelegeerde draagt er zorg voor dat de exposant een kopie van het keuringsformulier ontvangt, dat de rasbegeleidingscommissie wordt ingelicht over de
uitslag en dat de keuringsformulieren worden overgedragen aan de secretaris en een
kopie aan de rasbegeleidingscommissie van de PRTCN.
6.6: Een hond wordt goedgekeurd, indien deze in zodanige mate voldoet aan de
rasstandaard (waarbij de gevolgen van een medisch gedocumenteerd trauma buiten
beschouwing worden gelaten) dat de hond op een Nederlandse tentoonstelling de
kwalificatie ‘uitmuntend’ of ‘zeer goed’ zoals vermeld in art. IV.2 van het kynologisch
reglement van de Raad van Beheer zou behalen.
6.7: De uitslag van de aankeuring is gelijk aan twee maal ‘uitmuntend’ of ‘zeer goed’
behaald op een CAC show.

Art 7. Slotbepalingen;
7.1: In geval van onduidelijkheid over de toepassing van dit reglement beslist in
spoedeisende gevallen de gedelegeerde, in andere gevallen het bestuur.
7.2: In onvoorziene gevallen beslist in spoedeisende gevallen de gedelegeerde, in andere
gevallen het bestuur.
7.3: Het bestuur kan, in bijzondere gevallen, ontheffing verlenen van een of meerdere
bepalingen van dit reglement, indien zulks naar haar oordeel in het belang is van het
ras.
7.4: Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement, om welke reden dan ook,
buiten werking raken, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

