
 

Richtlijnen keurmeester stageverzoek 

 

Beginnende (aspirant) keurmeesters in Nederland dienen te voldoen aan stageverplichtingen 

om voor een rasexamen in aanmerking te komen. 

Mocht u een stageverzoek ontvangen en u bent bereid uw medewerking daaraan te 
verlenen, dan verzoeken wij u onderstaande richtlijnen te hanteren. 
U bent niet verplicht een stagiair(e) te accepteren en ook de organisatie van de 
tentoonstelling kan een door u geaccepteerde stage alsnog weigeren indien het aantal te 
keuren honden te groot is, of om andere hen moverende redenen. Per ras kunt u één 
stagiair(e) toestemming geven om stage te lopen. Keurt u meerdere rassen, dan kunt u 
dezelfde stagiair(e) of een andere stagiair(e) toestemming geven voor stage bij één van die 
andere rassen. Per keuring kunt u dus aan meerdere stagiair(e)s toestemming geven, echter 
per ras maximaal één stagiair(e) en met een maximum van 5 rassen in totaal. 

De stagiair(e) dient zich gedegen voor te bereiden op de stage door de rasstandaard van 
het/de betreffende ras(sen) waarvoor hij/zij stage loopt te bestuderen. U kunt deze 
voorbereiding toetsen door: 

- de stagiair(e) te vragen een ideaal keurverslag van de ras(sen) waarvoor hij/zij stage gaat 
lopen bij u in te leveren minimaal 2 weken voor de stage. U kunt dan op- of aanmerkingen 
maken over dit keurverslag. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail plaatsvinden 

en/of 

- voor aanvang van de keuringen op de dag zelf met de stagiair(e) van gedachten te 
wisselen over de rasstandaard. 

Het verloop van de stage tijdens de keuringen kan als volgt plaatsvinden. U keurt de honden 

en de stagiair(e) betast hierna op uw aanwijzing een aantal honden. De stagiair(e) maakt 

notities over de honden en plaatst vervolgens de honden op papier. Heeft de stagiair(e) 

vragen dan dient hij/zij deze na de gehele keuring van het ras aan u te stellen, zodat de 

exposanten tussentijds niet de indruk krijgen dat er overleg tussen u beiden plaatsvindt met 

betrekking tot de plaatsing. Bij een numeriek groot ras kan dit na de plaatsing van een klas 

gebeuren, echter in geen geval vóór de plaatsingen. Bij de nabespreking kunt u de 

stagiair(e) attenderen op rasspecifieke kenmerken zowel in  positieve als in negatieve zin. 

Het is van belang dat de stagiair(e) bovenstaande goed van tevoren met u afspreekt.  

Indien er naar uw oordeel een reden is om het stagelopen voortijdig te beëindigen, zal de 

verdere keuring van het ras zonder stagiair(e) plaatsvinden. U dient schriftelijk de redenen 

van het voortijdig beëindigen van de stage aan de gedelegeerde van de Raad van Beheer of 

indien deze niet aanwezig is bij het secretariaat van de tentoonstelling te rapporteren.   

 

 

 


