
vlag Land Importeren

Argentinië

Australië
Geimporteerde honden mogen niet geshowd worden, 

maar wel meedoen aan Agility & Obedience comptities

België

Bosnië & 

Herzegowina

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

Alle honden met gecoupeerde oren, geboren na 30 juni 

2009 (ongeacht het land waar ze geboren zijn) mogen niet 

geshowd worden

Duitsland

Estland

M.i.v. 1-1-2012 is het niet toegestaan om met 

gecoupeerde honden te showen, tenzij ze komen uit een 

land waar dit nog is toegestaan

Finland

Frankrijk

Honden met gecoupeerde oren mogen geshowd worden 

als zij uit een land komen waar couperen is toegestaan en 

geboren voor augustus 2008

Griekenland
Vanaf 22012 is het niet meer toegestaan honden met 

gecoupeerde oren en/of staarten te showen. 

Groot Brittannië

Hondgarije

Ierland

IJsland        

Alleen  als het couperen op 

medische grond is (met 

dierenartsverklaring)

Alleen met een 

dierenartsverklaring

Honden met gecoupeerde oren en/of staarten mogen 

geshowd worden als ze uit een land komen waar dat is 

toegestaan. 

Israël

Italië        

Alleen  als het couperen op 

medische grond is (met 

dierenartsverklaring)

Honden met gecoupeerde oren zijn toegestaan mits zij 

komen uit een land waar dit niet verboden is.

Kroatie

Letland

Lithouwen

Luxemburg

Macedonië

Malta

Moldavië

Nederland

Nieuw Zeeland

Noorwegen

Oekraïne

Couperen oren Couperen staart Showen van gecoupeerde honden

http://www.ankc.org.au/About-ANKC/EAR-CROPPING.aspx
http://www.ankc.org.au/About-ANKC/EAR-CROPPING.aspx


vlag Land ImporterenCouperen oren Couperen staart Showen van gecoupeerde honden

Oostenrijk

Honden met gecoupeerde oren mogen geshowd worden, 

mits deze oorspronkelijk uit een land komen waar 

couperen van oren is toegestaan en mits ze geboren zijn 

voor 1-1-2009

Philipijnen

Polen
C&D is forbidden from January 2012 Couperen van oren 

en/of staarten is verboden vanaf januari 2012

Portugal        

Alleen  als het couperen op 

medische grond is (met 

dierenartsverklaring)

Honden met gecopeerde oren mogen geshowd worden als 

ze uit een land komen waar couperen van oren is 

toegestaan.

Roemenië

Rusland

San Marino

Servia

Slovenië

Slowakijke

Spanje        

Alleen  als het couperen op 

medische grond is (met 

dierenartsverklaring)

       

Alleen  als het couperen op 

medische grond is (met 

dierenartsverklaring)

Tsjechië

USA

Wit Rusland

Zweden

Honden met gecoupeerde oren mogen geshowd worden 

als ze uit een land komen waar dit is toegestaan of als ze 

geboren zijn voor 1-1-2008

Zwitserland

Legenda Niet toegestaan

Toegestaan

Vraag meer informatie bij de kennelclub van het betreffende land

Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel bij het bepalen of een gecoupeerde hond geshowd mag worden resp. geimporteerd mag worden. De Raad van Beheer neemt geen verantwoording voor de

juistheid van de hierboven vermelde gegevens en raadt eenieder aan om bij twijfel altijd bij het land van herkomst de gegevens op juistheid te controleren.

Regels als hierboven zijn onderhevig aan veranderingen.

Bron: http://www.dobermann-review.com/info_library/Misc/Cropping_and_docking/

NB

Bovenstaande lijst is slechts een leidraad voor de Nederlandse exposanten zodat zij kunnen zien of zij met hun hond op de buitenlandse tentoonstellingen kunnen uitkomen of 

met een uit het buitenland geïmporteerde hond deel kunnen nemen aan de exterieurshows in Nederland.

Let op!   Voor jachthondenproeven/wedstrijden of andere disciplines kunnen in diverse landen uitzonderingen op deze regels van toepassing zijn.  


