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Richtlijnen voor ringmedewerkers 
(voor alle CAC/CACIB tentoonstellingen in Nederland – aangepast 2012/2013/2014/2015/2016/2018) 
 
 
 
 
We onderscheiden drie functies: 

• Ringmeester/commissaris 
• Schrijver/commissaris 
• Commissaris (indien nodig) 

 
 
Algemeen  

• Een ringmedewerker mag geen hond uitbrengen of in bezit hebben in de ring/bij dezelfde keurmeester 
waar hij/zij in functie is. Dit geldt ook voor gezinsleden of personen waarmee hij/zij samen een 
huishouding vormt. 

• Een ringmedewerker mag de ring waarin hij/zij werkzaam is niet verlaten om in een andere ring en/of 
bij een andere keurmeester een hond voor te brengen. 

• Tijdens de keuringen onthoudt elke ringmedewerker zich van commentaar richting de keurmeester 
• Tijdens de keuringen onthoudt elke ringmedewerker zich van commentaar op de honden en/of 

exposanten. 
 
 
WERKZAAMHEDEN VAN DE RINGMEESTER/COMMISSARIS 
 
De ringmeester/commissaris heeft de leiding in de ring (echter staat in dienst van de keurmeester). In geval 
van een geschil tussen de ringmeester en de keurmeester dient altijd de organisatie van de tentoonstelling 
(secretariaat) gewaarschuwd te worden.  
NB - Bij alle problemen die niet door de ringmedewerkers kunnen worden opgelost, dient altijd eerst contact 
opgenomen te worden met het secretariaat van de organisatie. De secretaris (of een door hem/haar 
aangewezen persoon) lost het probleem op. Mocht het nodig zijn om een gedelegeerde erbij te roepen, dan kan 
dat alleen gedaan worden door het secretariaat. Ringmedewerkers mogen nooit zelf een gedelegeerde op laten 
roepen. Als je als ringmedewerker meent dat het probleem een zaak is waar een gedelegeerde bij moet komen, 
meldt dit dan gelijk bij het secretariaat. Zij kunnen dan bepalen of ze eerst zelf naar de ring gaan of gelijk samen 
met de gedelegeerde naar de ring komen.  
 
Voor aanvang van de keuringen controleert de ringmeester/commissaris de ring op ongeregeldheden, spijkers, 
schroeven, glas enz. en worden door hem/haar verwijderd. Indien een ring van vloerbedekking is voorzien 
controleert hij/zij of deze goed vast zit. Mocht er twijfel zijn of de ring voldoet aan de gestelde regels dan 
verwittigt hij/zij direct de organisatie 
 
Tevens controleert hij/zij met de schrijver/commissaris en/of commissaris de ringbescheiden.  
Voor kleine rassen moet er een klein tafeltje in de ring aanwezig zijn en natuurlijk de plaatsingsbordjes niet te 
vergeten. Per ring moet schoonmaak-/opruimmateriaal aanwezig te zijn voor eventuele kleine ongelukjes. De 
ringmeester/commissaris heeft de taak dat alles in en rond de ring ordelijk verloopt. Hij/zij heeft de leiding in 
de ring, maar staat in dienst van de keurmeester.  
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Indeling:  
De ringmeester/commissaris vult (de bladen op) het bord in met de rassen in dezelfde volgorde als voorin de 
catalogus bij de ringindeling is aangegeven. Van deze volgorde mag niet worden afgeweken. (Let ook op de 
indeling van de klassen - deze MOETEN op catalogusvolgorde- en op de verkiezing van BOB, beste jeugdhond, 
beste veteraan, beste baby en beste pup – zie verder bij plaatsing.) 
 
Wijziging van klas  
Er kan op de show niet van klas gewijzigd worden. Alleen als de organisatie aantoonbaar een fout heeft 
gemaakt, en/of een reu-teef verwisseling, zal er van klas worden gewisseld. De toestemming hiervoor kan 
alleen gegeven worden door het hoofdsecretariaat. In de ring ontvangt u dan een wijzigingsbriefje van het 
secretariaat waarop precies staat welke wijziging moet worden doorgevoerd en in welke volgorde de hond 
moet worden gekeurd. 
Dit wijzigingsbriefje moet bij de andere papieren worden bewaard en worden meegegeven met de overige 
papieren.  
 
Double-handling  
De ringmeester draagt er zorg voor dat er geen double-handling plaatsvindt. Hiermee wordt bedoeld: het op 
enigerlei wijze, die hinderlijk is voor anderen, van buiten de ring de aandacht van de hond(en) in de ring te 
trekken (roepen, fluiten, piepers enz. enz.). Let op! Ondanks dat de regels voorschrijven dat Double-Handling 
niet is toegestaan, wordt in de landen om ons heen hier veel minder op gelet. Zelfs keurmeesters zien soms 
graag een beetje double-handling omdat de hond zich dan mooier toont. Wees daarom een beetje soepel met 
toepassen van de regel en ingrijpen, zeker als het niet hinderlijk is. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat – 
mochten er problemen ontstaan in de ring – de ringmedewerkers niet de oorzaak zijn.  
 
Onderscheidingen  
Het is niet toegestaan eerder verkregen onderscheidingen (medailles, kampioenskruizen enz.) in de ring te 
dragen of aan de hond the gespen. Bij constatering direct laten verwijderen. Reclame op kleding (is ooit sprake 
van geweest) is niet meer terug te vinden in het FCI tentoonstellingsreglement noch in het KR. Wij adviseren 
dan ook hier geen opmerkingen over te maken, tenzij dit hinderlijk is voor de hond(en)***.  
 
*** Mogelijk komt dit verbod weer terug, maar dat kan pas als het KR hierop is aangepast. 
 
Te grote klassen  
Het kan voorkomen dat er in een klas te veel honden zijn. Nadat de keurmeester de hele klas heeft bekeken om 
een overzicht te hebben van alle honden, kan worden besloten de klas te splitsen zodat exposanten niet te lang 
in de ring hoeven te staan. Tevens is er meer ruimte voor de keuring. Overleg dit altijd eerst met de 
keurmeester. 
 
Tijdens de keuringen onthoudt elke ringmedewerker zich van commentaar richting de keurmeester. 
 
Exposanten met meerdere honden  
Er zijn exposanten die meerdere honden hebben ingeschreven en uitkomen in één of meerdere klassen. Zij 
willen graag hun hond zelf voorbrengen en nemen de hond over van een helper die de hond in de ring heeft 
gebracht. 
 
Ook hiervan werd ooit gezegd dat, dat niet was toegestaan. Echter in geen enkel reglement is dat terug te 
vinden. De hond mag gewoon worden overgenomen. Dit geldt uiteraard ook voor invalide- en/of mindervalide 
personen.  
 
Nog een misverstand: De honden moeten in dezelfde richting worden geshowd in de line-up. Dit is geen wet van 
Meden en Perzen, maar om te voorkomen dat honden tegen elkaar opgezet worden in de ring. Hetzelfde geldt 
voor showen aan te strakke lijn. Een te strakke lijn omdat de hond aan het einde van zijn lijn loopt is wat anders 
dan een hond waarvan de lijn zo strak naar boven getrokken wordt dat de voorbenen nauwelijks de vloer raken. 
Is dit laatste het geval, dan MOET de exposant hierop gewezen worden. Optillen aan lijn en achterhand of aan de 
staart is uit den boze. 1 x waarschuwen, met de keurmeester bespreken. Deze kan zijn kwalificatie hierop 
aanpassen (niet te beoordelen of ringgedrag).  
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Let goed op dat de exposant het juiste draagnummer op heeft van de hond die hij/zij voorbrengt en maak de 
keurmeester erop attent dat dezelfde exposant nu een andere hond presenteert. 
 
Plaatsingen  
 
Plaatsing in de klas 
Nadat alle honden van een klas gekeurd zijn, komen de honden met de hoogste kwalificatie weer terug in de 
ring voor plaatsing. Er worden 4 honden geplaatst. Indien er 3 honden zijn met “uitmuntend”, zullen ook alle 
honden met een “zeer goed” terug moeten komen. Uit deze moet dan één hond worden gehaald voor de 4e 
plaats. De overige ZG-honden verlaten hierna de ring en worden de 3 U-honden geplaatst. (er wordt 
achterstevoren geplaatst, dus 4-3-2-1). In bovengenoemd voorbeeld is het duidelijk dat de ZG hond alleen maar 
op de 4e plaats kan komen.  
 
De ringmeester deelt de als 1e en 2e geplaatste exposant mee (indien beide honden een “uitmuntend” hebben) 
dat zij later moeten terugkomen voor de keuring voor het kampioenschap (nr. 2 eventueel voor het reserve 
kampioenschap). 
 
Indien er meer dan 4 honden een “uitmuntend” hebben is het raadzaam de keurmeester te vragen een 
voorselectie te maken van de 4 beste honden, hierna kunnen de niet geselecteerde honden de ring verlaten en 
kan de keurmeester de 4 honden plaatsen. 
 
Plaatsingsborden neerzetten  
De keurmeester plaatst de honden beginnend bij nr. 4, dan bordje 3, dan bordje 2 en als laatste wordt nr. 1 
geplaatst. 
 
Zorg er voor dat de overige ringmedewerkers de draagnummers van de geplaatste honden kunnen zien. Noteer 
de nummers van de geplaatste honden en de volgorde van de plaatsing. Bewaar deze notities/cq  de witte kaart 
(= voor de ringmeester geel) zorgvuldig; ze zijn weer nodig bij de eindkeuring voor beste reu of teef (CAC, 
CACIB, reserve CAC en reserve CACIB) en eventueel als naslag. Verder zijn deze notities handig voor de controle 
van de keurrapporten en de in te vullen witte kaart voor de administratie. 
 
 
Voor het kampioenschap CAC/CACIB roept de ringmeester alle als 1e geplaatste honden (mits uitmuntend), dus 
uit alle klassen tezamen (behalve de baby- en puppyklas) terug in de ring. De keurmeester wijst hieruit één 
hond aan voor het (CAC) kampioenschap (zet alleen plaatsingsbord nr. 1 neer en zeg tegen de keurmeester dat 
hij gewoon de beste reu of teef moet plaatsen. Praat niet over CAC of CACIB, want in het buitenland zijn de 
regels vaak anders en raakt de keurmeester in verwarring). Na het plaatsen van nr. 1 komt de nr. 2 uit de klas 
waar nummer 1 uit kwam erbij.  
 
Daarna plaatst de keurmeester een 2e beste hond voor het reserve CAC 
 
Het is aan de ringmeester om, na het plaatsen van de nr. 1 en 2 (CAC en res. CAC) in de gaten te houden of de nr. 
1 ook in aanmerking komt voor het CACIB (kan niet als hond uit jeugdklas of uit veteranenklas komt). Kan 
nummer 1 dat wel hebben, dan wordt de procedure herhaalt voor de nr. 2 cq het reserve CACIB. Komt de hond 
met het reserve CAC uit een klas waar ook het CACIB in gegeven kan worden, dan krijgt deze automatisch het 
CACIB of res. CACIB.  
 
Let op, lees onderstaande nog eens goed door ! 
 
Hier worden vaak fouten gemaakt en het is ook best verwarrend, maar denk er rustig over na en zorg dat de 
exposant niet de dupe wordt van onze “onwetendheid en/of vergissing”. 
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Niet vergeten: 
• CAC gaat naar beste reu en beste teef mits uitmuntend 
• Na aanwijzen van de CAC winnaar de 2e hond uit dezelfde klas er bij halen (dit gaat heel vaak fout, dus 

graag extra aandacht hiervoor) 
• Speciale regels voor de Winner, de Benelux Winner en/of sectie shows (EDS en WDS) vindt u apart in 

deze richtlijnen. 
 
In Nederland gaat het CAC naar de beste reu/teef. Dit is niet noodzakelijkerwijs de winnaar van het CACIB. Dit 
is voor buitenlanders en buitenlandse keurmeesters nogal verwarrend omdat in veel landen eerst het CACIB 
gegeven wordt aan de beste reu/teef en het CAC vaak in iedere klas wordt uitgereikt. Maak het niet onnodig 
ingewikkeld voor de (buitenlandse) keurmeester. Zorg dat de honden er staan die er moeten staan en vraag de 
keurmeester de beste cq reserve beste aan te wijzen.  
 
Mogelijkheden (voorbeelden):  
 
Voorbeeld 1 
Komt de hond uit de openklas, de tussenklas, de gebruikshondenklas of de kampioensklas dan krijgt deze hond 
het CAC en (automatisch) het CACIB. (komt deze uit de jeugd of veteranenklas dan krijgt deze alleen het CAC - 
zie verder bij voorbeeld 2) 
Dan moet de 2e hond uit de klas waaruit bovengenoemde hond kwam er bij worden gehaald (indien 
uitmuntend). Zet nu bordje 2 erbij. Uit deze 2e van de klas en de overige klassenwinnaars kiest de 
keurmeester weer de beste. Komt deze 2e beste uit de openklas, de tussenklas, de gebruikshondenklas of de 
kampioensklas dan krijgt deze het res. CAC en automatisch het res. CACIB. Komt deze 2e beste uit de jeugdklas 
of de veteranenklas dan krijgt deze alleen het res. CAC. Uit de overblijvende honden kiest de keurmeester dan 
de hond die het reserve CACIB krijgt. 
 
Let dus op! 
Een hond in de jeugdklas of de veteranenklas kan geen CACIB of res. CACIB krijgen. 
 
Voorbeeld 2 
Komt de beste reu/teef uit de jeugdklas of veteranenklas dan krijgt deze het CAC.  
Deze hond komt dan achter bordje 1. 
 
De 2e hond uit de klas waaruit bovengenoemde hond kwam moet er dan bij worden gehaald (indien 
uitmuntend).  
Zet nu bordje 2 erbij. Uit deze 2e van de klas en de overige klassenwinnaars kiest de keurmeester weer de beste. 
Komt deze 2e uit de openklas, de tussenklas, de gebruikshondenklas of de kampioensklas, dan krijgt deze het 
res. CAC + het CACIB. Uit de overblijvende honden kiest de keurmeester dan de hond die het reserve CACIB 
krijgt. Komt deze 2e beste echter uit de jeugdklas of veteranenklas, dan kiest de keurmeester uit de 
overgebleven honden de hond die het CACIB krijgt. De winnaars van de resterende klassen worden aangevuld 
met de 2e hond uit de klas van de CACIB winnaar. Uit hen kiest de keurmeester de hond die het reserve CACIB 
krijgt. 
Het CAC en reserve CAC moeten worden uitgegeven, mits de honden de kwalificatie “uitmuntend” hebben 
gekregen. De keurmeester mag het CACIB en het res. CACIB onthouden wat vaak voorkomt als deze moet 
worden gekozen uit een 3e of 4e beste reu/teef. 
 
NB. Controle of een hond wel- of geen recht heeft op het CAC ligt op kantoor van de Raad van Beheer. Is het CAC 
per abuis naar een hond gegaan die dat volgens de regels niet kan krijgen, dan wordt deze door de Raad van 
Beheer automatisch doorgeschoven naar de nr. 2 enz. enz. In de ring hoeft met deze wetenschap niets gedaan te 
worden en de betreffende hond kan gewoon BOB worden en meedoen aan de competitie in de erering. 
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Het kan voorkomen dat bij één of meerdere rassen geen “Uitmuntend” wordt gegeven. 
 
Dan kan dus kan het CAC en het res. CAC niet worden uitgedeeld evenals het CACIB en het reserve CACIB. Op de 
witte kaart vermeldt u dan “Allen ZG”. Alleen een hond met de kwalificatie “Uitmuntend” komt in aanmerking 
voor het CAC, CACIB of de titel Jeugdwinner, Winner of Veteranenwinner. 
 
In geval van "allen ZG" wordt er geen Beste van het ras gekozen (noch beste jeugdhond, noch beste veteraan) 
Deze worden alleen gekozen MITS UITMUNTEND (zie FCI regelement).  
 
Volgorde van keuren en plaatsen 
Eerst worden alle reuen gekeurd en daaruit de beste reu gekozen (alle klassen m.u.v. Jongste puppyklas en 
puppyklas). 
Daarna worden alle teven gekeurd en daaruit de beste teef gekozen volgens dezelfde procedure. 
 
Hierna wordt de beste van het ras gekozen (BOB) uit de beste reu en de beste teef. 
Wijs de exposant van de BOB er op dat hij/zij verplicht is in de erering te verschijnen voor de 
groepskeuring, ook als het gaat om een buitenlandse exposant. Wijs de exposant er ook op dat hij/zij op 
tijd in de erering aanwezig moet zijn. Zij worden hiervoor niet speciaal opgeroepen. Wanneer de BOB hond een 
veteraan, jeugdhond of gebruikshond is, dan dient de ringmeester de exposant erop te wijzen dat deze in de 
keuring van de rasgroep MOET verschijnen en dat deelname aan een veteranenkeuring, beste jeugdhond of 
beste gebruikshond (indien van toepassing) of andere aanvullende keuringen wel MAG deelnemen, maar dat 
dat niet verplicht is.  
 
Alle overige “besten…keuringen” in de rasring vinden bij voorkeur plaats NA de BOB keuring. (beste jongste 
puppy en beste puppy levert geen problemen op voor de overige keuringen, maar voor de duidelijkheid kiezen 
we er voor alles NA de BOB-keuring te doen, in volgorde van leeftijd van honden in de klassen). Dus ook beste 
jeugdhond, beste gebruikshond, beste veteraan pas NA de BOB-keuring. Als de beste jeugdhond, beste veteraan 
of  de beste gebruikshond namelijk BOB wordt, is verkiezing voor beste jeugdhond/veteraan/gebruikshond niet 
meer nodig, want de BOB is dan automatisch de beste.  
 
(Of onderstaande verkiezingen gehouden moeten worden is afhankelijk van de show of KCM) 

1. Beste jongste puppy van het ras  
2. Beste puppy van het ras  
3. Beste jeugdhond van het ras. NB – als de BOB de jeugdhond is vervalt deze keuring en is de hond 

automatisch ook de beste jeugdhond die 2 x in de erering mag verschijnen.  
4. Beste gebruikshond van het ras. NB – als de BOB de gebruikshond is vervalt deze keuring en is de 

hond automatisch ook de beste gebruikshond die 2 x in de erering mag verschijnen. 
5. Beste veteraan van het ras. NB – als de BOB de veteraan is vervalt deze keuring en is de hond 

automatisch ook de beste veteraan die 2 x in de erering mag verschijnen.  
 

• Let goed op !! De regel “eens geslagen blijft geslagen” is sinds 1-8-2012 niet meer van toepassing. Naast 
de rasgroepskeuring waaraan deelname voor de BOB’s verplicht is, mag ook deelgenomen worden aan 
de overige aparte keuringen (beste jeugdhond, beste veteraan, beste gebruikshond, beste van de 
Nederlandse rassen enz. enz.). Het is dus mogelijk dat een hond 3 x in de erering komt. 1 x voor beste 
van de groep, 1 x bij de jeugdhonden, gebruikshonden of veteranen en bijv. 1 x bij de verkiezing van de 
Nederlandse rassen. Deze laatste keuringen worden gezien als keuringen in een aparte competitie.   

• ca. 15.00 uur of zoveel eerder als de organisatie noodzakelijk acht, beginnen de erekeuringen . Houdt 
daarom de tijd in de gaten. Mocht de keuring uitlopen verzoek de keurmeester wat vlotter te keuren. De 
meeste tentoonstellingen hebben een tijdschema.  Houdt u aan het tijdschema zodat u vroegtijdig in kan 
grijpen. Als een keurmeester blijft weigeren sneller te keuren (als het nodig is), neem dan contact op 
met de organisatie (secretariaat). Alleen zij kunnen maatregelen nemen om e.e.a. te bespoedigen. 
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Belangrijk ! 
De uitslagen worden aan de hand van kwalificatiekaart (witte kaart) – getekend door zowel de keurmeester als 
de ringmeester - op het bord geschreven en niet andersom (de kwalificatiekaart wordt dus NOOIT ingevuld aan 
de hand van het uitslagenbord). Het bord kan dus pas ingevuld worden als de keurmeester de uitslagen van zijn 
kwalificatiekaart heeft overgenomen op het “witte” exemplaar (of heeft laten overnemen) en heeft 
ondertekend. OF  de uitslagen worden per klas voorlopig op het bord genoteerd en dan aan de hand van de 
kwalificatiekaart gecontroleerd. Deze laatste methode kan problemen opleveren als er op het bord een uitslag 
gewijzigd wordt, dus de voorkeur gaat uit naar pas noteren als de keurmeester zijn akkoord aan de uitslagen 
heeft gegeven door ondertekening van de witte kaart. De “witte” kwalificatiekaart is altijd bepalend. 
 
Als er een exposant of bezoeker komt met een klacht over een andere exposant/bezoeker of een 
ingeschreven hond, dan moet deze doorgestuurd worden naar het secretariaat. Ga hier nooit op in en kies 
nooit partij. Als iemand een officiële klacht in wil dienen dan bestaat hiervoor een speciale procedure waarvan 
het secretariaat op de hoogte is. 
Vertel zo’n klacht nooit aan de keurmeester. De ringmeester heeft de leiding m.b.t. de procedure in de ring, 
maar staat ten dienste van de keurmeester. Deze mag op generlei wijze beın̈vloed worden m.b.t. de keuring. 
Mocht er een klacht zijn over de keurmeester, dan MOET men ook naar het secretariaat verwijzen. 
 
BELANGRIJK VOOR DE WINNER, BENELUX WINNER, EUROPEAN DOG SHOW OF WORLD DOG SHOW. 
Afwijkende toekenningen CAC/CACIB 
 
WINNER 

• De Jeugdwinnertitel gaat naar de reu en teef met 1U (één uitmuntend) in de jeugdklas. 
• De Veteranenwinner gaat naar de reu en teef met 1U (één uitmuntend) in de veteranenklas 
• Winnertitel gaat naar de beste reu/beste teef (CAC-winnaar). Hierdoor kan een hond op de Winner een 

dubbeltitel halen. Voorbeeld: Wordt de jeugdreu beste reu, dan krijgt deze zowel de jeugdtitel (was 
tenslotte 1”Uitmuntend” in de jeugdklas). De titels zijn dan JW+W – en de hond krijgt ook 2 rozetten. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de hond uit de veteranenklas en die krijgt dan de dubbeltitel (en 
rozetten) VW+W. Is de CAC-winnaar al Nederlands kampioen, dan wordt het (dubbele)CAC 
doorgeschoven bij de Raad van Beheer naar de hond met het reserve CAC, maar de titel wordt NIET 
doorgeschoven.  

 
BENELUX WINNER 

• De titel Benelux Jeugdwinner gaat naar de reu en teef met 1U (één uitmuntend) in de jeugdklas. 
• De titel Benelux veteranenwinner gaat naar de reu en teef met 1U (één uitmuntend) in de 

veteranenklas. 
• De titel Benelux Winner Show gaat naar de reu en teef die het CACIB ontvangen. Let op! Als de hond die 

het CACIB krijgt al Internationaal kampioen is, dan schuift het FCI het CACIB door naar nr. 2 (reserve 
CACIB). Dit staat los van de Benelux Winner titel. Het CACIB  (niet in de ring, maar door de FCI)wordt 
doorgeschoven, maar de titel niet.  

 
WORLD DOG SHOW – EUROPEAN DOG SHOW 

• De titel Europees/Wereld Jeugdkampioen gaat naar de reu en teef met 1U (één uitmuntend) in de 
jeugdklas. 

• De titel Europees/Wereld Veteranenkampioen gaat naar de reu en teef met 1U (één uitmuntend) in de 
veteranenklas. 

• De titel Eurpees/Wereld Kampioen Show gaat naar de reu en teef die het CACIB ontvangen. Let op! Als 
de hond die het CACIB krijgt al Internationaal kampioen is, dan schuift het FCI het CACIB door naar nr. 2 
(reserve CACIB). Dit staat los van de Benelux Winner titel. Het CACIB wordt doorgeschoven, maar de 
titel niet.  
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Met het oog op wat er internationaal gebruikelijk is (zeker op sectie shows) is het daarom verstandig om op de 
Benelux Winner Show/ Europese- of Wereldshow eerst de reu met het CACIB het reserve CACIB  te laten kiezen  
– daarna komen de jeugdhond en de veteraan erbij en wordt de beste reu gekozen. Die krijgt het CAC. Dit is voor 
Nederland een afwijkende volgorde, dus bereid je goed voor. Zeg gewoon iedere keer tegen de keurmeester dat 
hij/zij de beste hond uit dat aantal honden moet kiezen (CACIB) en dan komen er 2 bij en dan laat je hem weer 
de beste van dat aantal honden kiezen (CAC) 

 
Procedure wordt vanzelfsprekend herhaald bij de teven.  
 
Het kan wel zoals het gebruikelijk is in Nederland, maar dan moet er goed opgelet worden dat een 
jeugdhond of veteraan niet de titel gegeven wordt en dit moet duidelijk gebrieft worden naar de 
(buitenlandse) keurmeester omdat dit in het buitenland anders is.  
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WERKZAAMHEDEN VAN DE SCHRIJVER/COMMISSARIS 
 

Keurrapporten.  
De taak van de schrijver/commissaris is het schrijven van de keurrapporten zoals die worden gedicteerd door 
de keurmeester. De schrijver/commissaris zit hierbij aan tafel. De keurrapporten zijn door de organisatie al 
genummerd en liggen op volgorde van keuring en nummering. 
 

Controleer of de keurrapporten nog op goede volgorde zitten. 
 

Na het schrijven van het verslag is het enige wat u doet de kwalificatie op het rapport zetten. Dus goed de juiste 
vakjes aankruisen. Voor de duidelijkheid adviseren wij u – net als vroeger – onderop het keurrapport nogmaals 
te schrijven wat de betreffende hond heeft gehaald. Dus bijvoorbeeld: 1 U CAC/CACIB/BOB of 1 U res. CAC. Dit 
moet dan natuurlijk wel overeenstemmen met de aangekruiste vakjes. Het is dus niet of het één of het ander, 
maar allebei – in ieder geval de vakjes.  
 

Tegenwoordig worden de keurverslagen niet meer getekend door de keurmeester.  
 

De keurrapporten van de niet aanwezige honden moeten op nummervolgorde blijven zitten. U zet een kruisje in 
het daarvoor bestemde vakje. De keurrapporten van de afwezige honden NIET weggooien. Het secretariaat en 
de Raad van Beheer missen anders het formulier en weten dan niet dat het om een absente hond gaat. 
Controleer, voor u gaat schrijven, of het verslag op het juiste formulier komt (vergelijk het nummer wat hier op 
staat met het draagnummer van de exposant). 
De verslagen moeten worden geschreven in de taal die de keurmeester dicteert. (U mag dus niet vertalen). 
Wanneer men opgeeft in een vreemde taal te kunnen schrijven is het van belang ook enigszins op de hoogte te 
zijn van de Kynologische uitdrukkingen in die taal. 
De gebruikte vreemde talen zijn (voorgeschreven door het FCI): Engels, Duits, Frans en Spaans. 
 

De schrijver/commissaris onthoudt zich van elk commentaar op de honden en/of personen binnen- of buiten 
de ring. 
 

Luister aandachtig naar wat de keurmeester dicteert. Schrijf woordelijk de opgegeven tekst op en vraag gerust 
om het te herhalen als je de keurmeester niet verstaat. Gaat het te snel dan mag je dit ook zeggen, maar tempo 
is wel gewenst; de keuring mag er niet door worden opgehouden. Haal de keurmeester niet uit zijn/haar 
concentratie. NB. Nogmaals ter overvloede: Er mag niet vertaald worden. Het rapport moet geschreven worden 
in de taal van het organiserende land of in één van de FCI talen (Frans, Duits, Engels, Spaans). De 
hoofdtaal/voertaal van de FCI is Engels en daardoor heeft Engels de voorkeur bij buitenlandse keurmeesters. 
 

Na plaatsing van de honden is het verplicht de kwalificaties en behaalde titels op het keurrapport in te vullen. 
Deze gegevens moeten uiteindelijk corresponderen met de “witte” kwalificatiekaart. 
Schrijf duidelijk, ook een ander moet het kunnen lezen. Gebruik een zwarte/donkerblauwe pen en druk goed 
door; ook de kopieën moeten leesbaar zijn. 
De kopie keurverslagen worden samen met de door de keurmeester en ringmeester ondertekende 
kwalificatiekaart(en) op nummervolgorde samengevoegd en afgegeven aan de door het 
tentoonstellingssecretariaat aangewezen persoon (kwalificatiekoerier – vroeger slippendrager). 
 

De tentoonstellingkaarten/certificaten (CAC, CACIB, res.CAC, res.CACIB, ”witte”kwalificatiekaart en eventueel 
de BOB kaart, de kaart voor de Jeugdwinner/Winner en/of de kaarten voor beste jeugdhond van het ras en 
beste veteraan van het ras enz. enz) mogen niet van tevoren worden getekend door de keurmeester, maar pas 
helemaal aan het eind. Deze mogen niet gestempeld worden, maar dienen met de hand, door de keurmeester, te 
worden ondertekend.  
 

De administratie moet per ras worden afgehandeld en het origineel van het keurrapport dient aan de 
exposant te worden overhandigd. Vraag de keurmeester daarom, om als een ras klaar is, eerst de papieren te 
tekenen, voor hij/zij verder gaat met het volgende ras.  
 

De exposant is trots op z'n keurverslag en wil dan ook graag dat dit goed is ingevuld. Zorg daarom dat de vakjes 
op het keurverslag goed ingevuld zijn met onderop nogmaals de behaalde kwalificatie met de hand geschreven. 
De uitslag moet overeenkomen met de uitslag op de “witte” kwalificatiekaart. Zo kunnen er nooit 
misverstanden ontstaan. 
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Blijf nadat de ring klaar is nog ca. 15 minuten in de ring om de exposanten in de gelegenheid te stellen hun 
keurverslag op te halen. De niet door de exposanten afgehaalde verslagen en/of kaarten brengt u naar het 
secretariaat of naar een door het secretariaat aangewezen plek.  
Zorg dat er geen verslagen achterblijven in de ring. 
  
Wij adviseren om de keurverslagen alleen uit te reiken op vertoon van het draagnummer. Te vaak raken 
keurverslagen zoek doordat iemand anders ze opgehaald heeft en – al dan niet opzettelijk – vergeet aan de 
eigenaar van de hond te geven.  
 
Indien er meerdere rassen in uw ring gekeurd worden komt het voor dat exposanten u vragen hoe laat zij 
ongeveer aan de beurt zijn. Laat je vooral niet vastleggen op een tijd. U weet niet hoe snel of hoe traag de 
keurmeester is. Op tijd in de ring zijn is de verantwoordelijkheid van de exposant. Zij moeten zelf in de gaten 
houden wanneer ze aan de beurt zijn. De keurvolgorde staat in de catalogus. 
 
De Kwalificatiekaart  
WIT = RAAD VAN BEHEER, GROEN = KEURMEESTER, GEEL = RINGMEESTER 
(alleen de “witte” kwalificatiekaarten moeten worden meegegeven met de kopie keurverslagen) 
 
Als de kampioen en de reservekampioen bekend zijn gaat u over tot het invullen van de “witte” 
kwalificatiekaart aan de hand van het exemplaar van de keurmeester en de gegevens van de ringmeester. Zorg 
dat deze volledig zijn ingevuld. 
 
Afwerking van het geheel  
Handel de administratie per ras af. Dus eerst alles afwerken, invullen en laten tekenen en dan pas aan het 
volgende ras beginnen en de keurverslagen uitdelen. De keurmeester dus even laten wachten, de 
kwalificatiekaart laten controleren en tekenen. Let op dat de kwalificatiekaart getekend is door de keurmeester 
EN de ringmeester! 
Pas daarna zet de ringmeester de uitslagen op het bord OF als dit al per klas is gedaan, wordt dit nogmaals 
gecontroleerd. 
 
De doorslagen van de keurrapporten (bij voorkeur een afwijkende kleur) blijven op numerieke volgorde liggen, 
dus nr. 1 bovenop, nr. 2 daaronder, nr. 3 daaronder enz. enz. Ook de absenten gewoon op nummer laten liggen. 
Van de absenten dient u alleen de doorslag op nummer te leggen. De “witte” kwalificatiekaart legt u bovenop de 
keurrapporten (controleer nogmaals of alles is getekend door de keurmeester en door u dubbel is 
gecontroleerd). Zodra een ras klaar is geeft u het pakje aan de daarvoor aangewezen medewerker 
(kwalificatiekoerier). NB – ZORG DAT DE RSI FORMULIEREN, INGEVULD EN GETEKEND, GELIJK MET ALLES 
WORDT MEEGEGEVEN.  Het invullen van de formulieren is niet vrijblijvend, maar verplicht. De keurmeester is 
hiervan vooraf door de organisatie op de hoogte gesteld.  
 
Rashondenlogboek  
Er zijn exposanten die een rashondenlogboek bezitten en de uitslag daarin vermeld willen zien. Dit boekje 
moet vóór aanvang van de keuringen ingeleverd worden bij de schrijver/commissaris die het boekje 
controleert met de gegevens op het keurrapport. Bevestig aan de buitenkant van het boekje het nummer 
waaronder de hond wordt uitgebracht, dat scheelt u weer zoekwerk. Na de keuring vult u het boekje in en laat 
het tekenen door de keurmeester. Het komt voor dat exposanten wachten met het inleveren van het 
rashondenlogboek tot na de keuringen. DIT NIET ACCEPTEREN. De reden hiervan is dat een exposant wacht of 
hij/zij een goede kwalificatie heeft gekregen. 
 
De organisaties realiseren zich dat de druk soms hoog is in de ringen. Daarom wordt geprobeerd in zo veel 
mogelijk ringen 3 medewerkers te plaatsen. Op dit moment is het uitgangspunt dat, zodra er meer dan 3 rassen 
of meer dan 70 honden in een ring gekeurd worden, er 3 ringhulpen moeten zijn. 
 
DE COMMISSARIS  
Deze neemt een deel van de administratieve taken van de ringmeester en de schrijver over. In de regel is dit de 
administratie in de ring zoals het schrijven van de CAC/CACIB kaarten, invullen kwalificatiekaart, op volgorde 
leggen van de keurverslagen, het geheel gereed maken na de verkiezing van de BOB hond, uitdelen 
keurverslagen aan exposanten enz. enz. 

 


