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Het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
Gelet op het bepaalde in artikel 32, lid 4 van het Huishoudelijk Reglement;
Mede gelet op het bepaalde in het Kaderreglement voor de Kynologische Opleidingen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op zaterdag 24 juni 2017;
BESLUIT:
Tot vaststelling van de volgende Uitvoeringsregels voor de organisatie en de uitvoering van
rasexamens en voor de beoordeling van de kandidaten voor deze examens, samengevat
“Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid”.

Hoofdstuk 1: Begrips- en algemene bepalingen
ARTIKEL 1
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Raad van Beheer: het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland.
b. VKK: het bestuur van de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland.
c. KR: het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland.
d. Kaderreglement Kynologische Opleidingen: het Kaderreglement voor de Kynologische
Opleidingen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van zaterdag 24 juni 2017.
e. Portefeuillehouder Keurmeesterzaken: een door de Raad van Beheer uit hun midden
aangewezen persoon.
f. Werkcommissie rasexamens: een commissie die zich bezighoudt met de uitvoerende
werkzaamheden aangaande rasexamens, op verzoek en aanwijzing van de Raad van Beheer.
g. Rasvereniging: de in de Statuten en overige reglementen genoemde en door de Raad van
Beheer erkende Aangesloten Vereniging die de belangen van een of meerdere rassen
behartigt.
h. Rasexamen: een praktische en theoretische vaardigheidstoets van de kennis en kunde van
een kandidaat getoetst door een examencommissie, dit om te kunnen bepalen of de
kandidaat geschikt is om zelfstandig het betreffende ras op basis van exterieur, beweging en
rastypische kenmerken te kunnen beoordelen, kwalificeren en plaatsen
i. Examencommissie: een combinatie van exterieurkeurmeesters en afgevaardigden van de
VKK en/of de Raad van Beheer, aan te wijzen en te benoemen door de Raad van Beheer.
j. Examinator: de voor het ras erkende exterieurkeurmeester die door de Raad van Beheer is
aangewezen om het examen voor het betreffende ras af te nemen. De examinator is lid van
de examencommissie.
k. Exterieurkeurmeester: ieder die op een expositie een oordeel over het uiterlijk van (een deel
van) de te keuren honden uitspreekt alsmede ieder die op een rasexamen een oordeel over
de prestaties van (een deel van) de kandidaten uitspreekt.
l. Expositie: een door een Aangesloten Vereniging of een Aangesloten Rasvereniging
georganiseerd evenement dat ten doel of mede ten doel heeft, de ingeschreven honden naar
hun onderlinge waarde te beoordelen.
m. Kandidaat: de persoon die zichzelf schriftelijk voor het mogen doen van een rasexamen
opgeeft en door de Raad van Beheer wordt gevraagd en aangewezen om dit rasexamen af te
leggen.
n. Honden: de vertegenwoordigers van het ras die voor het rasexamen worden gebruikt en door
de keurmeesters in de examencommissie zijn aangewezen.
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o. Rasstandaard: een beschrijving van het ras, vastgesteld door de Fédération Cynologique
Internationale (FCI).
p. Legitimatiebewijs: een door de Nederlandse Overheid erkend bewijs dat geldt voor de
legitimatie van personen i.c. een paspoort of identiteitsbewijs.
q. Gedragscode: door de Raad van Beheer en de VKK opgestelde gedragsregels voor
Exterieurkeurmeesters.
r. Loopbaantraject: een tussen de Raad van Beheer en exterieurkeurmeester afgesproken
traject waarbij voor de exterieurkeurmeester binnen een bepaalde periode rasexamens binnen
bepaalde rasgroepen worden afgesproken.
s. (Aspirant)groepskeurmeester: de exterieurkeurmeester die bevoegd is om in de erering de
hond aan te wijzen die Beste van de Rasgroep wordt.
t. Erekeurmeester: een exterieurkeurmeester die niet meer actief keurt en op basis van zijn
verdiensten voor de kynologie en langjarige ervaring met keuren benoemd wordt tot
erekeurmeester.
u. Seminar: een opleidingstraject voor één of enkele rassen die op enigerlei wijze met elkaar
verwant zijn en op Nederlandse exposities niet of nauwelijks voorkomen.
v. Rasspecialist: een keurmeester die het ras zelf gefokt en/of tentoongesteld heeft en/of van
buitengewone betekenis is (geweest) voor het betreffende ras.
w. Best in Show keurmeester: de exterieurkeurmeester die bevoegd is om in de erering de hond
aan te wijzen die Beste van de Expositie wordt.
x. Allround keurmeester: de exterieurkeurmeester die gerechtigd is om op nationaal en
internationaal niveau binnen de FCI en haar partners alle rassen te beoordelen en plaatsen.
y. Bureau Raad van Beheer: het Bureau van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland.
z. Stageprotocol: document waarin de voorwaarden, regels en uitvoering van stages zijn
omschreven.
2. De in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement opgenomen
definities zijn eveneens van toepassing op dit Uitvoeringsreglement.
Hoofdstuk 2 Deelname aan rasexamens
Paragraaf 1: Eisen voor deelname Rasexamens
ARTIKEL 2
1. Om aan een rasexamen te kunnen deelnemen dient de kandidaat:
a. Het examen Exterieur en Beweging met goed gevolg te hebben afgelegd;
b. Ingeschreven te zijn in het GBA register van een Nederlandse gemeente en daadwerkelijk in
Nederland woonachtig te zijn;
c. Het examengeld tijdig vooraf te hebben voldaan;
d. Het “Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester” volledig ingevuld te hebben ingediend bij het Bureau Raad van Beheer (Bijlage 4. Toelatingsformulier kandidaat
exterieurkeurmeesters);
e. Het vereiste aantal ringfuncties te hebben vervuld;
f. Aan de stageverplichtingen te hebben voldaan.
2. Indien een kandidaat met Nederlandse nationaliteit, niet ingeschreven in het GBA register van een
Nederlandse gemeente, tóch aan een rasexamen wil deelnemen, dan kan dat tot het moment
waarop de kandidaat meer dan 36 maanden in het buitenland woonachtig is. Na deze periode
wordt de kandidaat voor alle rasexamens van de kandidatenlijsten geschrapt en kan de kandidaat
zich alleen nog maar als kandidaat opgeven als de kandidaat wederom in het GBA van een
Nederlandse gemeente ingeschreven is.
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3.

Het aantal rassen waarvoor een kandidaat zich op de lijst van rasexamens mag laten plaatsen is
gemaximeerd:
a. Aanmelding voor examens mag in maximaal 4 rasgroepen. Om zich te kunnen aanmelden
voor een ras in een 5de rasgroep moet een kandidaat in minstens 1 van de 4 rasgroepen voor
75% van de rassen zijn geslaagd. Hierbij tellen de rasgroepen 4, 6 en 10 niet mee.
b. Een kandidaat die is geslaagd voor het examen Exterieur en Beweging en nog geen
keurmeester is, kan zich gemotiveerd opgeven voor maximaal 5 rassen, waarbij hij
aantoonbaar betrokken is.
c. Een kandidaat die al keurmeester voor 1 ras is, kan zich gemotiveerd opgeven voor volgende
rassen tot zijn maximum van 10 rassen waarbij hij aantoonbaar betrokken is.
d. Een kandidaat die al keurmeester voor 2 rassen is, kan zich gemotiveerd opgeven voor
volgende rassen tot zijn maximum van 15 rassen waarbij hij aantoonbaar betrokken is;
e. Een kandidaat die voor 3 rassen binnen dezelfde rasgroep tot keurmeester is benoemd, kan
zich opgeven voor alle rassen binnen die rasgroep waarbinnen hij keurmeester is.
f. Voor elke rasgroep anders dan waarin compact gedaan mag worden, geldt dat de kandidaat
bij elke volgende benoeming maximaal 5 rassen mag toevoegen aan de lijst van rasexamens
waarvoor hij examen wil doen.
4. De kandidaat is verplicht om de afdeling Rasexamens van het Bureau Raad van Beheer, de VKK
en de rasvereniging(en) schriftelijk van zijn keuze van de diverse rassen op de hoogte te stellen,
waarbij elk ras en de rasgroep afzonderlijk genoemd wordt.
5. Opgave door de kandidaat is verplicht voor alle vormen van rasexamens.
6. De kandidaat mag per kalenderjaar maximaal 8 volledige en 12 compacte examens afleggen.
Loopbaantrajecten vallen hierbuiten.

ARTIKEL 3
1. Het Bureau Raad van Beheer houdt per ras een lijst van kandidaten bij. De volgorde op de lijst
wordt bepaald door de datum waarop het schriftelijke verzoek van de kandidaat bij het Bureau
Raad van Beheer is binnengekomen, met dien verstande dat de kandidaat die zich het eerste
heeft aangemeld, het hoogst op de lijst staat.
2. De rasvereniging(en) mag/mogen in totaal maximaal 4 voorkeurskandidaten aangeven die in ieder
geval het rasexamen mogen afleggen.
3. Met de aanvraag om geplaatst te worden op de lijst van kandidaten voor een rasexamen geeft de
kandidaat automatisch aan er geen bezwaar tegen te hebben dat zijn naam en adres- en emailgegevens worden doorgeven aan de betreffende rasvereniging(en) en de VKK.
4. Plaatsing op de lijst van kandidaten wordt door het Bureau Raad van Beheer schriftelijk aan de
kandidaat bevestigd.
5. Bij zijn aanvraag vermeldt de kandidaat zijn naam en het adres in de gemeente waar hij staat
ingeschreven, zijn telefoonnummer en zijn e-mailadres. Voor het geval de kandidaat zich voor de
eerste maal als kandidaat opgeeft, vermeldt de kandidaat ook zijn geboortedatum én de datum
waarop de kandidaat het diploma Exterieur en Beweging heeft behaald.
6. Het Bureau Raad van Beheer zendt desgevraagd te allen tijde een lijst van kandidaten per ras
door aan de rasvereniging en/of de VKK.
7. De kandidaat ontvangt tegelijk met de oproep voor het rasexamen een factuur, die binnen de
daarop gestelde termijn moet worden voldaan. Restitutie van de betaling is in geen enkel geval
mogelijk.
8. Bij niet tijdige betaling wordt de kandidaat van de lijst voor het betreffende rasexamen c.q. de
betreffende rasexamens afgevoerd en is hij dus niet meer gerechtigd het rasexamen c.q. de
rasexamens te doen.
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Paragraaf 2 Inhoud van de rasexamens
ARTIKEL 4
1. De kandidaat dient zich desgevraagd en desgewenst voordat de kandidaat het rasexamen aflegt
door middel van een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren.
2. Een rasexamen wordt per ras afgelegd. De kandidaat moet daarbij beschikken over de volgende
kennis en kunde, een en ander ter beoordeling van de examencommissie.
a. Praktische Kennis van het ras:
1. Het vermogen om in de praktijk vertegenwoordigers van het ras op basis van rastypische
en andere aspecten op minimaal aanvaardbare wijze te kwalificeren, beoordelen en
plaatsen;
2. Het vermogen om de bevindingen in rastypische bewoordingen en in een logische
opbouw in een geschreven keurverslag te verwoorden;
3. Het vermogen om zowel in woord als geschrift aan te geven welke motivatie ten grondslag
heeft gelegen aan het beoordelen en plaatsen van de honden.
Zoals vermeld op het beoordelingsformulier:
a. herkenning van rastypische eigenschappen
b. herkenning van rastypische fouten
c. verklaring van verschillen t.o.v. commissie
d. praktische kennis van de standaard
e. opbouw keurverslag
b. Theoretische kennis van het ras:
Zoals vermeld op het beoordelingsformulier:
a. theoretische kennis van de standaard
b.. oorsprong en totstandkoming van het ras (alleen bij volledig examen)
c. geschiedenis/opkomst in Nederland (alleen bij volledig examen)
d. overeenkomsten met aanverwante rassen
e. kennis van karakter en (oorspronkelijk) gebruik (alleen bij volledig examen)
f.
stand van het ras in Nederland en omringende landen
g. gezondheidsaspecten van het ras
h. eigen voorbereiding
i.
houding kandidaat t.o.v. honden, exposanten, officials
Hoofdstuk 3: Stageverplichtingen
Paragraaf 1: Stage lopen voor beginnende exterieurkeurmeesters c.q. in de eerste rasgroepen
ARTIKEL 5
Kandidaten moeten voor deelname aan het examen Exterieur en Beweging verplicht 10 maal ringwerk
hebben gedaan (bij voorkeur een goede verdeling over de verschillende ringfuncties).
1. Kandidaten die geslaagd zijn voor het examen Exterieur en Beweging en aan een volledig
rasexamen willen deelnemen worden verplicht stage te lopen binnen het betreffende ras. Alvorens
een kandidaat stage kan lopen, moet hij zich voor het betreffende ras als kandidaat bij het Bureau
Raad van Beheer, VKK en rasvereniging(en) hebben aangemeld en zijn geaccepteerd.
2. Een kandidaat dient voor de eerste 8, hetzij volledige of compacte examens voor die rassen elk
driemaal stage te lopen. Bij de rassen die nauw verwant zijn of bij verschillende variëteiten binnen
een ras waarvoor 1 examen georganiseerd wordt, worden de 3 stages bij voorkeur verdeeld over
de verschillende verwante rassen/ variëteiten.
3. Aan deze stageverplichting moet zijn voldaan alvorens men aan het rasexamen van het
betreffende ras kan deelnemen.
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4. Stages blijven 10 jaar geldig, ook als de kandidaat voor het betreffende ras gezakt is.
5. Stage wordt gedaan op basis van een protocol dat door de Raad van Beheer is vastgesteld en als
bijlage bij dit Uitvoeringsreglement hoort (Bijlage 2. Stageprotocol).
6. Ten behoeve van de stageverplichtingen is een formulier opgesteld dat het bewijs van deelname
van de kandidaat registreert. Dit formulier en het protocol zijn via de Raad van Beheer
beschikbaar. Zodra de stage heeft plaatsgevonden, stuurt de kandidaat het formulier naar het
Bureau Raad van Beheer, waar de administratie wordt bijgehouden en behoudt zelf een kopie.
(Bijlage 3. Stageformulier beginnend exterieurkeurmeester).
7. Het stageformulier wordt – per stage – door zowel de exterieurkeurmeester als de kandidaat
ondertekend.
8. Stage in combinatie met ringwerk is in bepaalde gevallen mogelijk.
9. Aan het doen van een stage zijn voor de kandidaat – buiten de eigen reis- en verblijfskosten om –
geen kosten verbonden.
ARTIKEL 6
1. De kandidaat kan stage lopen op de volgende evenementen:
a. Een CAC en/of CACIB expositie waar het betreffende ras aanwezig is;
b. Een (Kampioenschaps)clubmatch van de betreffende rasvereniging;
c. Een Jonge Hondendag of ander evenement van de rasvereniging, met dien verstande dat de
kandidaat door een bevoegde keurmeester inzicht kan verkrijgen in het beoordelen van het
betreffende ras;
2. Als bevoegd keurmeester waar stage bij gelopen kan worden, wordt verstaan een Nederlandse of
buitenlandse keurmeester die minimaal twee keer het ras op een activiteit van de rasvereniging
en/of een CAC of CACIB expositie heeft gekeurd.
3. De kandidaat regelt het stagelopen zelf, zonder tussenkomst van de Raad van Beheer. Naast
goedkeuring van de betrokken exterieurkeurmeester dient de kandidaat vooraf goedkeuring te
hebben van de betrokken organisatie. De kandidaat dient als zodanig in de catalogus en/of via
een aankondiging op het ringbord aan de ring vermeld te zijn.
Hoofdstuk 4: Organisatie van een rasexamen
Paragraaf 1: Nederlandse rassen
ARTIKEL 7
1. Voor Nederlandse rassen moet altijd een volledig of compact rasexamen worden gedaan.
2. Voor de Nederlandse rassen is het volgen van het opleidingstraject verplicht ongeacht compact of
volledig.
Paragraaf 2: Rasexamen per ras c.q. variëteit
ARTIKEL 8
1. Een rasexamen wordt per ras gedaan met uitzondering van zeer nauw verwante rassen die
samengebracht kunnen worden in één examen zoals genoemd onder lid 3.
2. Als ras wordt beschouwd een door de FCI erkend of voorlopig erkend internationaal of door de
Raad van Beheer erkend of voorlopig erkend nationaal ras dat binnen de FCI organisatie met één
rasstandaardnummer wordt aangeduid.
3. Voor zeer nauw aan elkaar verwante rassen met een eigen rasstandaard en/of rassen met
variëteiten stelt de Raad van Beheer een lijst op met het aantal honden per variëteit of ras waarop
gelijktijdig examen gedaan moet worden. Dit aantal kan afwijken van het aantal waarop normaliter
rasexamen gedaan moet worden.
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4. De Raad van Beheer benoemt een kandidaat voor het ras inclusief alle variëteiten of de rassen
waarop gelijktijdig examen is gedaan. De kandidaat moet het examen op alle variëteiten of de
rassen waarop gelijktijdig examen is gedaan, succesvol afgelegd hebben om voor het ras inclusief
de variëteiten of de zeer nauw verwante rassen benoemd te kunnen worden.
5. Als de kandidaat voor één van de variëteiten of één van de nauw verwante rassen is gezakt, moet
hij een volgende keer voor alle variëteiten of rassen opnieuw een rasexamen afleggen.
Paragraaf 3: Volledige rasexamens
ARTIKEL 9
1. Het volledig rasexamen bestaat uit het beschrijven, beoordelen, kwalificeren en plaatsen van in
totaal 6 honden van het betreffende ras, verdeeld over 3 reuen en 3 teven. Bij de beoordeling
hoort ook het aanwijzen van de beste van alle honden die voor het rasexamen zijn uitgezocht.
2. Bij het volledig rasexamen waarbij er binnen één rasstandaard meerdere variëteiten zijn, beslist
de Raad van Beheer op hoeveel honden én in welke variëteiten examen moet worden gedaan.
3. De organisatie van een volledig rasexamen geschiedt in nauw overleg met de betreffende
rasvereniging en wordt schriftelijk door de betreffende rasvereniging bij het Bureau Raad van
Beheer aangevraagd. Het Bureau Raad van Beheer bevestigt eveneens schriftelijk de ontvangst
van de aanvraag en het besluit daarop. Een volledig rasexamen wordt uiterlijk 12 maanden vóór
de datum waarop het rasexamen zou moeten plaatsvinden, bij het Bureau Raad van Beheer
aangevraagd.
4. Een besluit over het mogen houden van een volledig rasexamen door de Raad van Beheer wordt
uiterlijk 10 maanden voorafgaande aan de datum waarop het volledige rasexamen gehouden
bekend gemaakt bij de rasvereniging, de VKK en de kandidaten die op de lijst voor het
betreffende ras staan.
De opleiding t.b.v. het volledig rasexamen
ARTIKEL 10
1. De rasvereniging verzorgt de opleiding voor alle kandidaten die op de lijst voorkomen en de uitnodigingen daarvoor.
2. Het opleidingstraject vindt plaats in de periode 12 maanden tot 2 maanden voorafgaand aan het
volledige rasexamen.
3. Het verzorgen van een opleidingstraject is verplicht.
4. Bij de opleiding komen in elk geval aan de orde:
a. Gedetailleerde kennis van de rasstandaard en de interpretatie daarvan;
b. Inzicht in de kenmerkende overeenkomsten en verschillen met verwante en andere vergelijkbare rassen;
c. Kennis van het ontstaan en de geschiedenis van het ras;
d. Kennis van het karakter en gebruik van het ras en de activiteiten die de rasvereniging op basis
hiervan ontplooit;
e. Kennis van de gezondheid van het ras en de eventuele eisen die de rasvereniging op basis
hiervan stelt aan de fokkerij;
f. Kennis van de stand van het ras in Nederland en in overige landen;
g. Kennis van de literatuur betreffende het ras;
h. Een beschrijving van de rasvereniging van de activiteiten die deze vereniging in ons land voor
het betreffende ras uitvoert;
i. Het rastypisch beschrijven, beoordelen, kwalificeren en plaatsen van voldoende honden van
allerlei kwaliteit. Daarmee krijgt de kandidaat een goed beeld van de algemene kwaliteit van
het ras in ons land.
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5. De opleiding wordt verzorgd en bijgewoond door minimaal één van de examinatoren die door de
Raad van Beheer in de examencommissie is opgenomen.
6. Bij het opleidingstraject kan ook horen een of meerdere bezoeken aan de activiteiten van de
rasvereniging.
7. Om een goede invulling te kunnen geven aan “Fit For Function” en om een goede verbinding te
hebben met het oorspronkelijke gebruiksdoel van de rassen, dient de kandidaat voor die rassen
waarvoor dat in Nederland mogelijk is, aanwezig te zijn tijdens een door de rasvereniging
goedgekeurde proef, training, wedstrijd en/of examen en daarbij de honden ook daadwerkelijk aan
het werk te zien tijdens hun oorspronkelijke gebruiksdoel en/of huidige werkzaamheden.
Ten behoeve van de aanwezigheidsverplichting(en) is een formulier opgesteld dat het bewijs van
aanwezigheid van de kandidaat registreert. Dit formulier is via de Raad van Beheer beschikbaar.
De kandidaat stuurt het formulier naar de rasvereniging en behoudt zelf een kopie. (Bijlage 6.
Aanwezigheidsformulier proef/training/wedstrijd en/of werkexamen).
8. De data van het opleidingstraject worden uiterlijk 3 maanden van tevoren bekend gemaakt bij alle
kandidaten die op de lijst van het Bureau Raad van Beheer voorkomen.
9. De rasvereniging mag aan de kandidaat voor het opleidingstraject een deelnemersbijdrage
vragen die maximaal 50% van het examengeld voor een volledig examen bedraagt.
ARTIKEL 11
1. Rasverenigingen kunnen, indien de financiële reserves niet toereikend zijn, onder bepaalde
voorwaarden, in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding in de kosten van hun
opleidingstraject. Deze vergoeding wordt door de Raad van Beheer verstrekt.
2. Een aanvraag moet – voorzien van het opleidingstraject, een kostenbegroting en een financieel
jaaroverzicht van de vereniging - vóór de start van de opleiding bij de Raad van Beheer worden
ingediend en het besluit van de Raad van Beheer moet eveneens vóóraf genomen zijn;
3. De onder 1 genoemde vergoeding kan nooit meer bedragen dan éénderde deel van de totale
kosten van het opleidingstraject tot een maximum van € 500,-- per rasexamen per jaar.
4. Rasverenigingen die niet voor vergoeding van de kosten van het opleidingstraject in aanmerking
komen, dienen deze voor eigen rekening te nemen.
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ARTIKEL 12
1. Voor kandidaten die aan een volledig rasexamen willen deelnemen is het volgen van een opleidingstraject verplicht.
2. De examencommissie bepaalt in overleg met de rasvereniging(en) welk opleidingsmoment
verplicht is waarbij het laatste opleidingsmoment uiterlijk 2 maanden voor het examen wordt
gehouden. Indien dit voor de kandidaat onmogelijk is om bij te wonen dan dient hij dat
gemotiveerd schriftelijk aan te geven bij het Bureau Raad van Beheer, VKK en rasvereniging. In
dat geval zal er naar een alternatief gezocht worden in overleg met de examencommissie en
rasvereniging(en).
3. Als gemotiveerde afmelding kan onder andere worden beschouwd het moeten werken op de
betreffende dagen, ziek zijn of reeds gemaakte afspraken over het moeten uitoefenen van het
keurmeesterschap op een kynologisch evenement.
4. De rasvereniging geeft uiterlijk 7 weken voor het betreffende rasexamen aan welke kandidaten
aan het opleidingstraject hebben deelgenomen en in welke mate zij daaraan hebben meegedaan.
5. Kandidaten die naar het oordeel van de rasvereniging in onvoldoende mate of zelfs helemaal niet
aan het opleidingstraject hebben deelgenomen komen niet voor het betreffende volledig rasexamen in aanmerking.
De examencommissie voor een volledig rasexamen
ARTIKEL 13
1. Voor elk volledig rasexamen wordt een examencommissie door de Raad van Beheer gevraagd en
benoemd.
2. De examencommissie bestaat uit:
a. twee al voor het ras benoemde exterieurkeurmeesters, zijnde de examinatoren;
b. één persoon namens de Raad van Beheer, tevens voorzitter van de commissie;
c. één persoon namens de VKK.
3. Als zaalwacht tijdens de praktijkexamens wordt een afgevaardigde namens en door de VKK
aangewezen.
4. De rasvereniging doet tegelijk met de aanvraag voor de organisatie van een volledig rasexamen
een voordracht van 4 exterieurkeurmeesters (indien gewenst en aangegeven in prioriteitsvolgorde) die hun voorkeur genieten ter benoeming in de examencommissie. De aanvraag en
voordracht dienen minimaal 12 maanden van tevoren ingediend te worden.
5. Uit deze voordracht zal de Raad van Beheer er tenminste één benoemen als lid van de
examencommissie.
6. Bij het aanwijzen van keurmeesters in de examencommissie wordt zo mogelijk rekening
gehouden met de aanwijzing van minimaal één specialist voor het betreffende ras.
7. De examinatoren worden uiterlijk 2 maanden na de aanvraag benoemd.
8. Zodra de examinatoren definitief zijn benoemd, worden de namen bekend gemaakt.
9. De Raad van Beheer faciliteert minimaal eenmaal per jaar een examinatorentraining voor de
uitgenodigde examinatoren.
ARTIKEL 14
1. Mocht een kandidaat om hem moverende redenen geen rasexamen willen doen, dan dient de
kandidaat zich schriftelijk en wel uiterlijk 2 maanden voor het rasexamen af te melden bij het
Bureau Raad van Beheer, de VKK en de rasvereniging(en). Alleen dan behoudt de kandidaat zijn
plaats op de lijst van kandidaten voor een volgend examen voor het betreffende ras.
2. Indien een kandidaat zich binnen 2 maanden voor het betreffende rasexamen zonder geldige
reden afmeldt, dan vervalt niet alleen zijn plaats op het rasexamen, maar ook zijn plaats op de lijst
van kandidaten. De kandidaat zal zich dan opnieuw moeten aanmelden als de kandidaat in de
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toekomst voor het betreffende ras examen wil doen. Als geldige reden van afmelding wordt
slechts geaccepteerd ziekte, een onverwachte werkopdracht of een ernstige aangelegenheid in de
persoonlijke sfeer.
Toetsing, beoordeling en advisering van het volledig rasexamen
ARTIKEL 15
1. Het volledige rasexamen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.
2. Bij het praktische gedeelte beschrijft de kandidaat op een door de Raad van Beheer vastgesteld
formulier, de honden. Het formulier moet meteen na afloop en vóór het theoretische gedeelte van
het rasexamen door de kandidaat zelf ondertekend worden. De duur van het praktische gedeelte
van het rasexamen bedraagt maximaal 30 minuten voor 3 te keuren honden.
3. De voorzitter van de examencommissie heeft het recht het rasexamen van een kandidaat te
onderbreken en/of te stoppen als de tijd voor het praktische gedeelte na een waarschuwing overschreden wordt (op indicatie van de zaalwacht) c.q. er andere redenen zijn waarom de kandidaat
het examen niet langer kan c.q. mag voortzetten. De voorzitter deelt deze beslissing per direct
mondeling mede aan de kandidaat en de examencommissie. Binnen 2 weken ná het rasexamen
ontvangt de kandidaat een gemotiveerde schriftelijke bevestiging van het besluit van de voorzitter.
4. Tijdens het theoretische gedeelte toetst de examencommissie mondeling en in een open discussie met de kandidaat het resultaat van het praktische gedeelte evenals de theoretische kennis
zoals genoemd in artikel 4 van deze Uitvoeringsregels. De duur van het theoretische gedeelte van
het rasexamen bedraagt maximaal 30 minuten. Deze tijdsduur kan afwijken bij een examen met
variëteiten.
5. De examencommissie legt de beoordeling van de kandidaat met inhoudelijke opmerkingen vast
op een door de Raad van Beheer vastgesteld beoordelingsformulier.
6. Bij het beoordelen wordt naast de kennis en kunde van het ras ook rekening gehouden met de
presentatie van de kandidaat tegenover de honden, de handlers, de medekandidaten en de
examencommissie. Mocht de examencommissie van oordeel zijn dat de houding van de kandidaat niet waardig is ten opzichte van één of meerdere eerder genoemde groepen, dan kan zij de
Raad van Beheer adviseren een benoeming te onthouden, ook al heeft de kandidaat blijk gegeven
voldoende kennis en kunde te hebben van het ras. De reden van een dergelijk advies wordt
gemotiveerd vermeld op het beoordelingsformulier en per direct mondeling aan de kandidaat
medegedeeld.
7. Het beoordelingsformulier wordt door alle leden van de examencommissie ondertekend. Indien
één of meerdere van de leden het formulier niet willen of kunnen ondertekenen, wordt de reden
daarvan vermeld. Deze reden wordt ook aan de kandidaat medegedeeld.
8. De examencommissie deelt meteen na afloop van het theoretische gedeelte van het rasexamen
aan de kandidaat het advies mee dat zij aan de Raad van Beheer zal uitbrengen. De
besluitvorming neemt maximaal 5 minuten in beslag.
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ARTIKEL 16
1. De examencommissie beoordeelt de onderdelen genoemd in artikel 4 van deze Uitvoeringsregels
en gesplitst in de onderdelen ‘praktijk’ en ‘theorie’ in totaliteit met voldoende of onvoldoende. De
kandidaat is voor het rasexamen geslaagd wanneer hij zowel voor het praktische als het
theoretische gedeelte een voldoende behaald heeft.
2. In elk ander geval is de kandidaat gezakt.
3. Een kandidaat is gezakt indien de examencommissie redenen heeft aan te nemen dat de kandidaat zich op een onwaardige manier tegenover de honden, handlers, zijn medekandidaten en/ of
de examencommissie heeft gedragen. Het behaalde resultaat van het rasexamen doet dan niet
meer ter zake.
4. Mocht na afloop van een rasexamen blijken dat een kandidaat heeft getracht tijdens of
voorafgaand aan het rasexamen bij de eigenaar of andere aanwezigen informatie te vergaren
over de te keuren honden, dan zal de Raad van Beheer deze handelwijze mee nemen in zijn
besluit over het resultaat van het rasexamen van de kandidaat en kan het niet benoemen voor het
ras – ondanks een eventueel positief advies – één van de strafmaatregelen zijn.
5. Bij een rasexamen voor een ras met 1 rasstandaard en meerdere variëteiten of een examen
waarbij nauw verwante rassen gelijktijdig geëxamineerd worden, beoordeelt de examencommissie
het totale rasexamen bezien over alle variëteiten of alle rassen waarop examen is gedaan. De
kandidaat kan slechts slagen of zakken voor het ras inclusief álle variëteiten of voor alle nauw
verwante rassen waarop examen is gedaan.
6. Voor zeer nauw aan elkaar verwante rassen met een eigen rasstandaard en/of rassen met
variëteiten wordt verwezen naar de bijlage (Bijlage 1. Sectie-indeling Examen- en Seminarrassen
en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen).
7. Als een kandidaat zakt voor een volledig of compact rasexamen moet altijd voor dat betreffende
ras opnieuw rasexamen worden gedaan. In geval van een volledig rasexamen mag dit niet binnen
12 maanden. In geval van een compact rasexamen mag dit niet binnen 6 maanden.
Locatie en organisatie t.b.v. de volledige examens
ARTIKEL 17
1. De Raad van Beheer stelt de locatie voor de volledige rasexamens kosteloos beschikbaar en
draagt zorg voor de indeling van de ruimte voor de praktijk en de theorie.
2. Het Bureau Raad van Beheer draagt zorg voor het tijdig uitnodigen van de kandidaten en de
examencommissie. De kosten ervan zijn voor rekening van de Raad van Beheer.
3. De rasvereniging(en) draagt/dragen elk of in onderling overleg voor eigen rekening en verantwoording zorg voor het vereiste aantal honden van een rastypische verschijning en van een
goede weergave van de algemene kwaliteit van het ras in Nederland (3 reuen en 3 teven plus
voor elk geslacht 1 reserve hond). De examenhonden mogen niet jonger dan 1 jaar en niet ouder
dan 9 jaar zijn.
4. Het aantal kandidaten voor een volledig rasexamen is gemaximeerd:
a. Voor een volledig rasexamen zonder compacte rasexamens maximaal 7 kandidaten.
b. Voor een volledig rasexamen met compacte rasexamens
1. maximaal 5 kandidaten volledig en maximaal 4 kandidaten compact of
2. maximaal 6 kandidaten volledig en maximaal 2 kandidaten compact.
c. Voor rassen met meerdere variëteiten wordt het aantal kandidaten per ras en variëteit per
geval bepaald.
d. In zeer speciale gevallen kan de Raad van Beheer hiervan afwijken in overleg met de
examencommissie en de rasvereniging(en) en de VKK.
5. Wanneer het aantal kandidaten te groot is kan besloten worden een dubbelexamen te
organiseren. Deze zijn verspreid over 2 dagen met bij voorkeur dezelfde examencommissie. Per
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examendag worden andere honden ingezet. Een kandidaat die op de eerste examendag gezakt is
mag niet deelnemen aan het examen op de tweede dag.
Paragraaf 4: Compacte rasexamens
ARTIKEL 18
1. Om compact rasexamen binnen een rasgroep te mogen doen, moet de kandidaat aan de
volgende criteria voldoen:
a. Minimaal 5 jaar geleden zijn benoemd voor het eerste ras;
b. Ten minste het vereiste aantal volledige rasexamens in de betreffende FCI Rasgroep met
succes hebben afgelegd. In de bij deze Uitvoeringsregels behorende bijlage (Bijlage 1.
Sectie-indeling Examen- en Seminarrassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw
verwante rassen) is aangegeven hoeveel het aantal vereiste volledige rasexamens per
rasgroep bedraagt;
c. Ten minste 5 maal op een expositie te hebben geambteerd.
2. Exterieurkeurmeesters die voor minimaal 3 complete FCI rasgroepen zijn benoemd kunnen in alle
verdere FCI rasgroepen compact rasexamen doen, indien zij aan de volgende criteria voldoen:
a. Tussen het eerste ras waarvoor de exterieurkeurmeester is benoemd en het eerste compact
rasexamen dat hij op basis van dit lid mag doen, ligt een periode van minimaal 8 jaar;
b. De exterieurkeurmeester is voor minimaal 3 complete FCI rasgroepen benoemd waarvan
slechts 1 rasgroep mag bestaan uit FCI rasgroep 4, 6 of 10.
ARTIKEL 19
1. Het compacte rasexamen bestaat uit het beschrijven, beoordelen, kwalificeren en plaatsen van in
totaal 3 honden van 1 ras van een rastypische verschijning en van een goede weergave van de
algemene kwaliteit van het ras in Nederland. Bij de beoordeling hoort ook het aanwijzen van de
beste van deze honden. De examenhonden mogen niet jonger dan 1 jaar en niet ouder dan 9 jaar
zijn.
2. Bij het compact rasexamen waarbij er binnen 1 rasstandaard meerdere variëteiten zijn, beslist de
Raad van Beheer op hoeveel honden én in welke variëteiten rasexamen moet worden gedaan.
3. De organisatie van een compact rasexamen is in handen van de Raad van Beheer en wordt
maximaal tweemaal per kalenderjaar voor een ras georganiseerd tijdens een volledig examen, op
een keuringsevenement van een rasvereniging of bij uitzondering op een CAC/CACIBtentoonstelling.
4. Een besluit tot het houden van een compact rasexamen door de Raad van Beheer wordt zo
spoedig mogelijk voorafgaande aan de datum waarop het compacte rasexamen gehouden
bekend gemaakt bij de rasvereniging(en), de VKK en de kandidaten die op de lijst voor het
betreffende ras staan.
5. Als een kandidaat zakt voor een compact rasexamen moet altijd voor dat betreffende ras opnieuw
rasexamen worden gedaan. Dit mag niet binnen 6 maanden.
De opleiding t.b.v. compacte rasexamens
ARTIKEL 20
Voor deelnemers aan een compact rasexamen is het volgen van het volledige opleidingstraject niet
verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Voor Nederlandse rassen is het volgen van het volledige
opleidingstraject altijd verplicht (zie Artikel 7.2).
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De examencommissie bij compacte rasexamens
ARTIKEL 21
1. De examencommissie voor een compact rasexamen wordt door de Raad van Beheer gevraagd
en benoemd.
2. De examencommissie bestaat uit:
a. twee al voor het ras benoemde exterieurkeurmeesters;
b. één persoon die door de Raad van Beheer wordt aangewezen en namens de VKK en de
Raad van Beheer optreedt, tevens voorzitter van de commissie;
3. Als zaalwacht tijdens de praktijkexamens wordt desgevraagd een afgevaardigde namens en door
de VKK aangewezen.
4. Bij het aanwijzen van exterieurkeurmeesters in de examencommissie wordt zo mogelijk rekening
gehouden met de aanwijzing van minimaal één specialist voor het betreffende ras.
5. De Raad van Beheer faciliteert minimaal eenmaal per jaar een examinatorentraining voor de
uitgenodigde examinatoren.
ARTIKEL 22
1. Zodra de twee examinatoren definitief zijn benoemd worden de namen bekend gemaakt bij de
betreffende rasvereniging(en), de VKK en alle kandidaten die op de lijst staan.
2. Als een kandidaat de uitnodiging accepteert wordt onmiddellijk het examengeld betaald.
3. Mocht een kandidaat om hem moverende redenen geen rasexamen willen doen, dan dient de
kandidaat zich schriftelijk en wel uiterlijk 2 maanden voor het rasexamen af te melden bij het
Bureau Raad van Beheer, de VKK en de rasvereniging(en). Alleen dan behoudt de kandidaat zijn
plaats op de lijst van kandidaten voor een volgend rasexamen voor het betreffende ras.
4. Indien een kandidaat zich binnen 2 maanden voor het betreffende rasexamen zonder geldige
reden afmeldt, dan vervalt niet alleen zijn plaats op het rasexamen, maar ook zijn plaats op de lijst
van kandidaten. De kandidaat zal zich dan opnieuw moeten aanmelden als de kandidaat in de
toekomst voor het betreffende ras examen wil doen. Als geldige reden van afmelding wordt
slechts geaccepteerd ziekte, een onverwachte werkopdracht of een ernstige aangelegenheid in de
persoonlijke sfeer.
Toetsing, beoordeling en advisering bij compacte rasexamens
ARTIKEL 23
1. Het compacte rasexamen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.
2. Bij het praktische gedeelte beschrijft de kandidaat op een door de Raad van Beheer vastgesteld
formulier, de honden. Het formulier moet meteen na afloop en vóór het theoretische gedeelte van
het rasexamen door de kandidaat zelf ondertekend worden. De duur van het praktische gedeelte
van het rasexamen bedraagt maximaal 30 minuten voor drie te keuren honden.
3. De voorzitter van de examencommissie heeft het recht het rasexamen van een kandidaat te
onderbreken en/of te stoppen als de tijd voor het praktische gedeelte na een waarschuwing overschreden wordt (op indicatie van de zaalwacht) c.q. er andere redenen zijn waarom de kandidaat
het examen niet langer kan c.q. mag voortzetten. De voorzitter deelt deze beslissing per direct
mondeling mede aan de kandidaat en de examencommissie. Binnen 2 weken ná het rasexamen
ontvangt de kandidaat een gemotiveerde schriftelijke bevestiging van het besluit van de voorzitter.
4. Tijdens het theoretische gedeelte toetst de examencommissie mondeling en in een open
discussie met de kandidaat het resultaat van het praktische gedeelte evenals de theoretische
kennis zoals genoemd in artikel 4 van deze Uitvoeringsregels. De duur van het theoretische
gedeelte van het rasexamen bedraagt maximaal 15 minuten. Deze tijdsduur kan afwijken bij een
examen met variëteiten.
Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid (ingang 1/1/2019)

Pag. 14 van 23

UITVOERINGSREGELS KEURMEESTERBELEID

5. De examencommissie legt de beoordeling van de kandidaat met inhoudelijke opmerkingen vast
op een door de Raad van Beheer vastgesteld beoordelingsformulier.
6. Bij het beoordelen wordt naast de kennis en kunde van het ras ook rekening gehouden met de
presentatie van de kandidaat tegenover de honden, de exposanten, de medekandidaten en de
examencommissie. Mocht de examencommissie van oordeel zijn dat de houding van de
kandidaat niet waardig is ten opzichte van een of meerdere eerder genoemde groepen, dan kan
zij de Raad van Beheer adviseren een benoeming te onthouden, ook al heeft de kandidaat blijk
gegeven voldoende kennis en kunde te hebben van het ras. De reden van een dergelijk advies
wordt gemotiveerd vermeld op het beoordelingsformulier en per direct mondeling aan de
kandidaat medegedeeld.
7. Het beoordelingsformulier wordt door alle leden van de examencommissie ondertekend. Indien 1
of meerdere van de leden het formulier niet willen of kunnen ondertekenen, wordt de reden
daarvan op het beoordelingsformulier vermeld. Deze reden wordt ook aan de kandidaat
medegedeeld.
8. De examencommissie deelt meteen na afloop van het theoretische gedeelte van het rasexamen
aan de kandidaat het advies mee dat zij aan de Raad van Beheer zal uitbrengen. De
besluitvorming neemt maximaal 5 minuten in beslag.
ARTIKEL 24
1. De examencommissie beoordeelt de onderdelen genoemd in artikel 4 van deze Uitvoeringsregels
en gesplitst in de onderdelen ‘praktijk’ en ‘theorie’ in totaliteit met voldoende of onvoldoende.
2. De kandidaat is voor het compact rasexamen geslaagd wanneer hij voor beide onderdelen een
voldoende behaald heeft.
3. In elk ander geval is de kandidaat gezakt.
4. Een kandidaat is gezakt indien de examencommissie redenen heeft aan te nemen dat de
kandidaat zich op een onwaardige manier tegenover de honden, exposanten, zijn medekandidaten en/of de examencommissie heeft gedragen. Het behaalde resultaat van het rasexamen
doet dan niet meer ter zake.
5. Mocht na afloop van een rasexamen blijken dat een kandidaat heeft getracht tijdens of
voorafgaand aan het rasexamen bij de eigenaar of andere aanwezigen informatie te vergaren
over de te keuren honden, dan zal de Raad van Beheer deze handelwijze mee nemen in zijn
besluit over het resultaat van het rasexamen van de kandidaat en kan het niet benoemen voor het
ras – ondanks een eventueel positief advies – één van de strafmaatregelen zijn.
6. Bij een rasexamen voor een ras met 1 rasstandaard en meerdere variëteiten of een examen
waarbij nauw verwante rassen gelijktijdig geëxamineerd worden, beoordeelt de examencommissie
het totale rasexamen bezien over alle variëteiten of alle rassen waarop examen is gedaan. De
kandidaat kan slechts slagen of zakken voor het ras inclusief álle variëteiten of voor alle nauw
verwante rassen waarop examen is gedaan.
7. Voor zeer nauw aan elkaar verwante rassen met een eigen rasstandaard en/of rassen met
variëteiten wordt verwezen naar de bijlage (Bijlage 1. Sectie-indeling Examen- en Seminarrassen
en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen).
Locatie en organisatie bij compacte rasexamens
ARTIKEL 25
1. Het Bureau Raad van Beheer draagt zorg voor het tijdig uitnodigen van de kandidaten en de
examencommissie.
2. De Raad van Beheer zal de rasvereniging(en) tijdig vragen om – op kosten van laatstgenoemde –
het vereiste aantal honden van een rastypische verschijning en van een goede weergave van de
algemene kwaliteit van het ras in Nederland voor het compacte rasexamen te regelen. De
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examenhonden mogen niet jonger dan 1 jaar en niet ouder dan 9 jaar zijn. Indien de
rasvereniging(en) hiertoe niet in staat is/zijn, regelt het Bureau Raad van Beheer de honden zelf.
Paragraaf 3: Planning van volledige en compacte rasexamens
ARTIKEL 26
1. De volledige en compacte rasexamens worden georganiseerd in nauw overleg tussen de
rasvereniging(en), de VKK en de Raad van Beheer. De Raad van Beheer bepaalt de data waarop
de rasexamens plaatsvinden. De planning zal erop gericht zijn om de volledige rasexamens 3
kalenderjaren vooruit te plannen.
De Raad van Beheer kan de uitvoerende werkzaamheden delegeren naar de werkcommissie
rasexamens.
2. Bij het plannen van de rasexamens, zal de Raad van Beheer zoveel mogelijk rekening houden
met een goede spreiding over de rasgroepen. De Raad van Beheer adviseert de diverse
rasgroepoverleggen de rasexamens een elke vergadering terugkerend agendapunt te laten zijn.
ARTIKEL 27
1. In principe worden volledige rasexamens alleen gepland als een rasvereniging daarom vraagt. De
Raad van Beheer kan echter gemotiveerd besluiten om zonder aanvraag van de rasvereniging
een volledig rasexamen te organiseren. Enkele redenen kunnen zijn:
a. De rasvereniging wil een volledig rasexamen om onbekende en/of voor de Raad van Beheer
ongegronde redenen niet aanvragen;
b. De lijst van kandidaten is dusdanig groot dat een volledig rasexamen gewenst is;
c. De situatie binnen het ras voor wat betreft de lijst van al benoemde exterieurkeurmeesters
voor het ras maakt het noodzakelijk dat nieuwe keurmeesters worden opgeleid.
2. Indien de Raad van Beheer zonder aanvraag van de rasvereniging(en) tot een volledig rasexamen
besluit, dan geeft de Raad van Beheer daarvan minimaal 8 maanden voor het betreffende
rasexamen gemotiveerd kennis aan de rasvereniging(en).
ARTIKEL 28
1. Als er meer dan 4 kandidaten zijn voor een compact rasexamen wordt de rasvereniging in de
gelegenheid gesteld een voorkeur uit te spreken voor een te benoemen lid van de examencommissie.
2. Compacte rasexamens worden zo veel mogelijk gecombineerd met volledige rasexamens.
3. Bij het plannen van een compact rasexamen zal de Raad van Beheer rekening houden met de
reeds aangevraagde volledige rasexamens.
4. Compacte rasexamens vinden plaats in combinatie met volledige examens, tijdens
keuringsevenementen van rasverenigingen en bij uitzondering op CAC/CACIB-shows voor alle
rassen.
5. De Raad van Beheer draagt zorg voor de gedelegeerde en examencommissie tijdens het
rasexamen. De overige kosten van een compact rasexamen tijdens een keuringsevenement van
de rasvereniging worden gedragen door de betreffende rasvereniging.
6. Er kunnen per weekend, naast die op een volledige examendag, maximaal 2 compacte
rasexamens (op verschillende locaties) plaatsvinden.
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Hoofdstuk 5: Benoemingen
Paragraaf 1: Benoemingen algemeen
ARTIKEL 29
1. Exterieurkeurmeesters worden zowel voor de afzonderlijke rassen na een rasexamen (volledig of
compact), secties binnen rasgroepen, rasgroepen als voor het allrounderschap, benoemd door de
Raad van Beheer.
2. Als de benoeming naar aanleiding van een rasexamen plaatsvindt, dan geschiedt dat op advies
van de examencommissie.
3. Het advies van de examencommissie wordt gevolgd, tenzij de Raad van Beheer gegronde
redenen heeft daarvan af te wijken. Mocht dat het geval zijn, dan zal de Raad van Beheer eerst
met de examencommissie overleg plegen alvorens een definitief besluit te nemen.
4. Na het overleg met de examencommissie wordt door de Raad van Beheer een besluit genomen.
Het gemotiveerde besluit wordt schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld met kennisgeving aan
de examencommissie.
5. Benoemingen of afwijzingen waartoe de Raad van Beheer heeft besloten worden schriftelijk aan
de kandidaat medegedeeld, met een kopie van het besluit aan de betreffende rasvereniging(en)
en de VKK.
6. Tegen benoemingen en/of afwijzingen staat bezwaar en beroep open conform het bepaalde uit
hoofdstuk VII van het Kynologisch Reglement.
7. Benoemingen worden gepubliceerd en openbaar gemaakt.
Paragraaf 2: Benoeming per ras
ARTIKEL 30
De Raad van Beheer kan een exterieurkeurmeester per ras benoemen na het met goed gevolg
afgelegd hebben van een rasexamen en bij een positief advies van de examencommissie.
Paragraaf 3: Benoeming na afrondingsstage binnen secties en rasgroepen
ARTIKEL 31
1. Kandidaten die voor een sectiebenoeming of een rasgroepbenoeming in aanmerking komen,
moeten alvorens zij benoemd kunnen worden, minimaal het vereiste aantal volledige en compacte
rasexamens hebben afgelegd en voor bepaalde rassen een afrondingsstage gedaan hebben. Om
in een sectie afrondingsstage te mogen doen, moeten eerst de examens in de betreffende sectie
met goed gevolg zijn afgelegd. Een sectie bestaat uit een door de Raad van Beheer
samengestelde groep van rassen binnen een FCI rasgroep.
2. Alvorens afrondingsstages te mogen lopen dient de kandidaat gerechtigd te zijn compacte
rasexamens te mogen doen conform artikel 18, lid 1 van dit Uitvoeringsreglement.
3. In de bij deze Uitvoeringsregels horende bijlage (Bijlage 1. Sectie-indeling Examen- en
Seminarrassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen) is per rasgroep
vermeld voor welke rassen er minimaal een afrondingsstage moet worden gedaan alvorens een
benoeming door de Raad van Beheer kan plaatsvinden.
4. Deze vorm van stage lopen wijkt af van de stage zoals genoemd in paragraaf 1 van hoofdstuk 3.
5. De afrondingsstage voor benoeming van een sectie en/of rasgroep geschiedt als volgt:
a. Per ras en variëteit wordt 1 keer een afrondingsstage gedaan.
b. Een afrondingsstage geschiedt waar door een voor het ras bevoegde keurmeester de honden
worden besproken c.q. gekeurd tijdens een evenement dat door de rasvereniging van het betreffende ras wordt georganiseerd of op een CAC/CACIB tentoonstelling en/of een clubmatch
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van een regionale vereniging in overleg met de rasvereniging onder de voorwaarde dat er een
representatief aantal honden van het ras aanwezig zijn.
c. De afrondingsstage bestaat uit een open gesprek met de voor het ras bevoegde keurmeester
over de honden van het ras die op het evenement aanwezig zijn.
d. Als bevoegd keurmeester waar een afrondingsstage bij gedaan kan worden, wordt verstaan
een keurmeester die minimaal 2 keer het ras op een activiteit van de rasvereniging en/of een
CAC of CACIB expositie heeft gekeurd.
e. De aanvraag voor een afrondingsstage als onder c genoemd moet uiterlijk 2 weken voor de
activiteit worden gedaan bij de voor het ras bevoegde keurmeester en de rasvereniging of
regionale vereniging. Een aanvraag mag alleen bij hoge uitzondering geweigerd worden waarbij als belangrijkste reden geldt dat de stage de organisatie in gevaar zou kunnen brengen.
f. De kandidaat die de afrondingsstage doet, is minimaal 10 minuten voor aanvang van de stage
aanwezig. Het tijdstip wordt in gezamenlijk overleg met de vereniging en keurmeester
bepaald.
g. Nadat de afrondingsstage is afgerond ondertekenen de keurmeester en kandidaat op de dag
zelf het stageformulier voor akkoord. Daarmee is de afrondingsstage succesvol afgesloten.
h. Indien de keurmeester de afrondingsstage onvoldoende acht, kan hij besluiten het stageformulier niet te ondertekenen onder vermelding van de reden van weigering.
i. Aan het doen van een afrondingsstage zijn voor de kandidaat – buiten de eigen reis- en
verblijfskosten om – geen kosten verbonden.
6. Zodra de afrondingsstage heeft plaatsgevonden, stuurt de kandidaat het formulier naar het
Bureau Raad van Beheer, waar de administratie wordt bijgehouden.
7. Indien aan alle afrondingsstagevoorwaarden en andere voorwaarden is voldaan, volgt benoeming
per sectie of rasgroep door de Raad van Beheer.
Paragraaf 4: Benoeming als sectiespecialist
ARTIKEL 32
1. De Raad van Beheer kan een exterieurkeurmeester voor een sectie benoemen indien de
kandidaat het vastgestelde aantal rasexamens binnen de sectie met goed gevolg heeft afgelegd
en het vereiste aantal seminars en/of afrondingsstages heeft volbracht voor die rassen die op de
bij deze Uitvoeringsregels behorende bijlage (Bijlage 1. Sectie-indeling Examen- en
Seminarrassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen) staan.
2. Een sectie bestaat uit een door de Raad van Beheer samengestelde groep van rassen binnen een
FCI rasgroep.
3. Kandidaten die sectiespecialist willen worden, moeten, voor zij binnen die sectie compact examen
mogen doen, naast het voldoen aan het gestelde in artikel 18 lid 1a, éérst het totale aantal
volledige rasexamens voor de betreffende rasgroep met goed resultaat behaald hebben. Dit
aantal mag ook behaald zijn in minder dan de voor betreffende rasgroep vereiste secties.
4. Indien de kandidaat voldoet aan het onder 1 gestelde, dan mag de kandidaat binnen 1 sectie,
waarin minimaal voor 1 ras een volledig rasexamen is afgelegd, compact rasexamen doen.
ARTIKEL 33
1. Indien een sectiespecialist zich binnen de betreffende rasgroep wil ontwikkelen in een andere
sectie, moet de kandidaat binnen die sectie minimaal 1 volledig rasexamen succesvol afgelegd
hebben.
2. Indien de kandidaat aan het onder 1 gestelde heeft voldaan, dan mag de kandidaat compacte rasexamens binnen deze tweede sectie doen.
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3. Om voor benoeming van de tweede sectie in aanmerking te komen, dient de kandidaat het
vastgestelde aantal rasexamens binnen de sectie met goed gevolg te hebben afgelegd en het
vereiste aantal seminars/afrondingsstages succesvol hebben afgerond.
ARTIKEL 34
1. Als een sectiespecialist zich ook na de tweede sectie verder wil ontwikkelen in de betreffende
rasgroep, dan volgt de procedure als vermeld in het voorgaande artikel.
2. Voor een sectiespecialist gelden de verplichtingen voor seminars/afrondingsstages als genoemd
in hoofdstuk 5, paragraaf 3 alsook voor de stages uit hoofdstuk 3.
Paragraaf 5: Aspirant Groepskeurmeesters
ARTIKEL 35
1. Exterieurkeurmeesters kunnen onder bepaalde voorwaarden door de Raad van Beheer worden
benoemd tot Aspirant Groepskeurmeester.
2. Deze voorwaarden zijn als volgt:
a. Minimaal 4 jaar gekeurd hebben in de betreffende FCI rasgroep
b. Minimaal keurmeester zijn van een aantal rassen per rasgroep, als volgt verdeeld:
1. FCI groep 1, 7 rassen in minimaal 4 secties
2. FCI groep 2, 9 rassen in minimaal 4 secties
3. FCI groep 3, 6 rassen in minimaal 3 secties
4. FCI groep 4, geen aspirant benoeming
5. FCI groep 5, 5 rassen in minimaal 4 secties
6. FCI groep 6, 5 rassen in minimaal 3 secties
7. FCI groep 7, 6 rassen in minimaal 4 secties
8. FCI groep 8. 5 rassen in minimaal 3 secties
9. FCI groep 9, 8 rassen in minimaal 4 secties
10. FCI groep 10, geen aspirant benoeming
c. Aantoonbare aspiratie om groepskeurmeester te willen worden.
3. Aspirant Groepskeurmeesters mogen op Nederlandse CAC en/of CACIB exposities de eindkeuring verrichten van de betreffende rasgroep.
Paragraaf 6: Benoeming per rasgroep
ARTIKEL 36
1. De Raad van Beheer kan een exterieurkeurmeester voor een totale FCI rasgroep benoemen
indien de kandidaat alle benodigde rasexamens, seminars en afrondingsstages binnen die FCI
rasgroep succesvol heeft afgelegd.
2. Het aantal rasexamens dat een exterieurkeurmeester voor benoeming van de FCI rasgroep moet
afleggen, is vermeld in de bij deze Uitvoeringsregels behorende bijlage (Bijlage 1. Sectie-indeling
Examen- en Seminarrassen en aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen).
Paragraaf 7: Benoeming vanuit een Seminar en/of Speciale regelingen
ARTIKEL 37
1. Seminars worden georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer, bij voorkeur in
samenwerking met de rasverenigingen. Een rasvereniging kan als onderdeel van een
opleidingstraject voor een rasexamen tevens verwante seminarrassen toevoegen aan de
opleiding, mits aan de kwaliteitseisen voor een seminar voldaan wordt.
Een seminar kan ook door de werkcommissie rasexamens of op initiatief van een aantal
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kandidaten gerealiseerd worden mits aan kwaliteitseisen voor een seminar wordt voldaan.
Voorafgaand aan elk seminar worden passende criteria vastgesteld door de Raad van Beheer.
De planning zal erop gericht zijn om minimaal alle seminarrassen eens in de 5 jaar aan bod te
laten komen.
2. De Raad van Beheer stelt vooraf vast waaraan de kandidaten die aan het seminar deelnemen
moeten voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen.
Voor het volgen van een seminar komen kandidaten in aanmerking die:
a. in de betreffende rasgroep bevoegd zijn om compact examen te doen en op de examenlijst
staan voor het/de seminarras(sen);
b. sectiespecialist willen worden. Voor hen geldt dat ze alleen in die sectie seminars mogen
volgen;
c. groepskeurmeester zijn voor een rasgroep die verwantschappen toont met de rassen van het
seminar.
Wanneer een sectie uitsluitend bestaat uit seminarrassen en/of afrondingsrassen kan hiervoor
pas een benoeming volgen als de kandidaat voor de hele groep compact mag doen.
3. Indien de organisatie het toelaat, kunnen ook andere geïnteresseerde keurmeesters het seminar
volgen.
4. Het keuren van het betreffende ras op een Jonge Honden Dag en/of andere niet CACkeuringsactiviteit van de rasvereniging geldt ook als seminar.
5. Een seminar dat succesvol wordt gevolgd, kan met een benoeming voor 1 of meerdere rassen
door de Raad van Beheer worden afgesloten.
6. Voor kandidaten die nog niet geheel aan de criteria van het onder 2 gestelde voldoen geldt dat
deze benoeming alsnog plaatsvindt als zij binnen een periode van 10 jaar na het seminar wél aan
de criteria voldoen. Na deze periode vervalt het recht op benoeming. De kandidaten kunnen dan
wel weer aan een nieuw seminar deelnemen.
7. Voor sommige rassen zal er een keuzemogelijkheid zijn om in plaats van het seminar een
afronding te doen. Deze mogelijkheid zal er gedurende een overgangsperiode van 3 jaar zijn,
daarna kan er voor een seminarras alleen een seminar gevolgd worden.
8. Groepskeurmeesters van rasgroep 10 kunnen benoemd worden voor de sectie halfwindhonden
uit rasgroep 5 na slagen voor examen voor de Pharaohond en het volgen van een seminar voor
de overige rassen. Benoeming voor deze rassen vindt plaats na afronding van rasgroep 10.
9. Groepskeurmeesters van rasgroep 9 kunnen als ze 1 van de rassen in de toy-sectie van rasgroep
3 hebben door het volgen van een seminar voor de 2 andere uit die sectie benoemd worden.
10. Groepskeurmeesters van rasgroep 1 of 2 kunnen in aanmerking komen voor de Speciale regeling
VHB-rassen. Zie hiervoor Bijlage 7. ‘Speciale regeling VHB-rassen’.
Paragraaf 8: Benoemingen na de derde volledige FCI Rasgroep (loopbaantraject)
ARTIKEL 38
1. Indien een kandidaat benoemd is tot rasgroepkeurmeester voor 3 FCI rasgroepen, waarvan
minimaal 2 van de 3 behoren tot de FCI keygroups (1,2,3,5 en 9), kan de Raad van Beheer buiten
de artikelen genoemd in deze Uitvoeringsregels om, de kandidaat benoemen voor secties en/of
complete rasgroepen. De Raad van Beheer kan met de kandidaat een loopbaantraject vaststellen,
welke door de Raad van Beheer en de keurmeester ondertekend worden. Hiervoor gelden de
onderstaande criteria:
a. In de vierde en vijfde rasgroep, waarvan minimaal 1 behoort tot FCI keygroups, moet de
kandidaat minimaal 75% van de verplichte rasexamens met succes afgelegd hebben.
b. In de zesde en zevende rasgroep moet de kandidaat minimaal 50% van de verplichte
rasexamens met succes afgelegd hebben.
c. Vanaf de achtste rasgroep moet de kandidaat minimaal 25% van de verplichte rasexamens
met succes afgelegd hebben. De FCI keygroups komen hiervoor niet in aanmerking.
2. De rasexamens dienen goed verdeeld te zijn over de diverse secties.
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3. Voor afspraken betreffende de loopbaantrajecten die gemaakt zijn voorafgaand aan het inwerking
treden van dit Uitvoeringsreglement gelden de afspraken op basis van het toen geldende
reglement.
ARTIKEL 39
Voor exterieurkeurmeesters waarmee een loopbaantraject is afgesproken, kunnen door de Raad van
Beheer andere regels gesteld worden en kunnen bepaalde artikelen van deze Uitvoeringsregels
buiten beschouwing gelaten worden.
1. Welke afspraken worden gemaakt en welke regels buiten beschouwing blijven wordt schriftelijk
met de betrokken exterieurkeurmeester vastgelegd en gecommuniceerd naar de betrokken
rasverenigingen, de VKK en de betrokken exterieurkeurmeester.
Hoofdstuk 6: Overige bepalingen
Paragraaf 1: Erekeurmeesters
ARTIKEL 40
1. Voordracht:
Op eigen verzoek of op verzoek van ten minste 1 Aangesloten Vereniging.
2. Toekenningcriteria:
a. Voor de titel komt die keurmeester met een lange staat van dienst, die heeft aangegeven niet
langer raskeuringen te willen verrichten, in aanmerking.
b. De laatste 5 jaren voor de voordracht niet te zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders
dan voor een berisping of een boete van ten hoogste € 250,-.
3. De keurmeester gaat zelf akkoord met zijn benoeming tot erekeurmeester.
4. Na benoeming vindt plaatsing 'voor het leven' op de Nederlandse lijst van exterieurkeurmeesters
plaats. De titel mag in binnen- en buitenland worden gedragen. De Erekeurmeester mag vanaf
dat moment geen afzonderlijke raskeuringen meer verrichten.
5. Aan de titel erekeurmeester is een oorkonde verbonden.
6. Een lijst van erekeurmeesters wordt openbaar gemaakt op de website van de Raad van Beheer.
Paragraaf 2: Adviescommissie
ARTIKEL 41
Een benoeming tot Keurmeester kan door de Raad van Beheer, indien van toepassing op advies van
het bestuur van de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland en/of de
adviescommissie zoals bedoeld in de Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid indien het een
exterieurkeurmeester betreft, dan wel een commissie zoals bedoeld in hoofdstuk V van het
Kynologisch Reglement met betrekking tot de overige keurmeesters, worden ingetrokken indien
betrokkene kennelijk disfunctioneert of om fysieke of psychische redenen niet langer in staat wordt
geacht zijn ambt naar behoren te bekleden (zie ook Kynologisch Reglement IV.6 lid 4).
Paragraaf 3: Gedragscode
ARTIKEL 42
1. De Raad van Beheer heeft gedragsregels vastgesteld met betrekking tot de handelwijze van
kandidaten en exterieurkeurmeesters tijdens opleidingen, rasexamens, keuringen in binnen- en
buitenland en hun optreden tegenover honden en hun eigenaren.
2. De onder 1 genoemde regels zijn verwerkt in de Gedragscode Exterieurkeurmeesters.
3. Door de benoeming tot keurmeester te aanvaarden, onderschrijft de kandidaat automatisch de
Gedragscode Exterieurkeurmeesters en geeft daarmee aan hiervan op de hoogte te zijn.
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4. De exterieurkeurmeester c.q. de kandidaat keurmeester zal met zijn optreden binnen en buiten de
Nederlandse Kynologie aan deze Gedragscode moeten voldoen.
5. Bij overtredingen van de Gedragscode is de Raad van Beheer gerechtigd één van de volgende
maatregelen te treffen:
a. Tijdelijke of blijvende ontheffing uit het keurmeesterambt, nationaal en/of internationaal;
b. Tijdelijke of blijvende schorsing van de kandidatenlijst voor rasexamens.
6. Maatregelen worden door de Raad van Beheer opgelegd, na advies van de VKK en na het horen
van de betrokken exterieurkeurmeester c.q. kandidaat.
Hoofdstuk 7: Nascholing
ARTIKEL 43
1. Keurmeesters zijn verplicht om nascholing te volgen. De regels hiervoor zijn vastgesteld in de
Nascholingsregels Exterieurkeurmeesters wat als bijlage bij dit Uitvoeringsreglement hoort
(Bijlage 5. Nascholing Exterieurkeurmeesters).
2. De Raad van Beheer stelt een formulier vast waarop de aantekening van deelname moet worden
bijgehouden. Op termijn wordt dit formulier vervangen door een digitaal formulier.
3. Het formulier dient binnen de hiervoor gestelde termijn te worden ingediend bij het Bureau Raad
van Beheer.
Hoofdstuk 8: Mandatering
ARTIKEL 44
De Raad van Beheer kan de Portefeuillehouder Keurmeesterzaken het mandaat geven om op basis
van deze Uitvoeringsregels c.q. onderdelen daarvan namens het Bestuur besluiten te nemen. Het
gaat daarbij om de volgende besluiten:
a. besluiten tot het organiseren van rasexamens en het plannen van data
b. benoemen van examencommissies
c. besluiten tot het benoemen en afwijzen van exterieurkeurmeesters
d. besluiten tot het benoemen van personen als exterieurkeurmeester, aspirant groepskeurmeester,
best in show keurmeester, sectiekeurmeester of rasgroepkeurmeester
e. besluiten tot het bepalen van de aantallen honden voor een rasexamen wanneer het ras bestaat
uit meerdere variëteiten c.q. er voor een selecte groep van rassen in 1 keer rasexamen wordt
gedaan
f. besluiten tot herexamens
g. besluiten tot het aangaan van loopbaantrajecten
h. besluiten tot het financieel tegemoet komen in de kosten van rasexamens en/of seminars
i. besluiten tot het als Raad van Beheer zelfstandig organiseren van seminars en rasexamens
j. overige door de Raad van Beheer genoemde mandateringen
k. besluiten tot het aanpassen van het Uitvoeringsreglement bij aanpassingen vanuit de FCI

Hoofdstuk 9: Slotbepalingen
ARTIKEL 45
1. De in deze uitvoeringsregels opgenomen artikelen zijn gebaseerd op de nota 1 Uitmuntend,
vastgesteld door de Raad van Beheer op 5 december 2007 en het Kaderreglement voor de
Kynologische Opleidingen, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 24 juni 2017.
2. De regels kunnen tussentijds door de Raad van Beheer – na advies van de VKK – worden
aangepast.
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3. Aan (aspirant)keurmeesters die zich niet houden aan dit reglement kunnen sancties opgelegd
worden.

ARTIKEL 46
In de gevallen waarin dit Uitvoeringsreglement niet voorziet, beslist de Raad van Beheer.
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Bijlage Uitvoeringsreglement Keurmeesterbeleid
Versie januari 2019

BIJLAGE 1. Sectie-indeling Examen- en Seminarrassen
Aantallen rassen bij variëteiten en nauw verwante rassen
Afkortingen achter het ras:
E:
In elk geval examen doen (volledig of compact)
SE:
Seminar
(*):
1 FCI standaard
(+):
Gecombineerd examen, voor totaal alleen slagen of zakken
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FCI Groep 1
Herders en veedrijvers
1.1

Sectie

Rassen

Engelse Herders

1.2

Belgische Herders

1.3

Franse Herders

Bearded Collie
Border Collie
Lancashire Heeler
Schotse Herdershond Korthaar (+)
Schotse Herdershond Langhaar (+)
Old English Sheepdog
Shetland Sheepdog
Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Pembroke
Belgische Herdershond (4) (*)
Bouvier des Ardennes
Bouvier des Flandres
Schipperke
Beauceron
Briard
Picardische Herdershond
Pyreneese Herdershond à poil long
(+)
Pyreneese Herdershond à face
race (+)
Duitse Herdershond (2) (*)
Zwitserse Witte Herder
Hollandse Herdershond (3) (*)
Nederlandse Schapendoes
Saarlooswolfhond
Austr. Cattle Dog
Austr. Kelpie
Austr. Shepherd
Austr. Stumpy Tail Cattle Dog
Miniature American Shepherd
Bergamasco
Berghond v.d. Maremmen
Chodsky Pes
Ciobanesc Romanesc Carpatin
Ciobanesc Romanesc Mioritic
Hrvatski Ovcar
Russko-Evropeyskaya Ovchark
Slovensky Cuvac
Tatrahond
Zuid-Russische Ovcharka
Komondor
Kuvasz
Mudi
Puli, (2) (*)
Pumi
Barbado da Terceira
Ca de Bestiar
Cão da Serra da Aires
Gos d’Atura Català
Polski Owzcarzek Nizinny
Tsjechoslowaakse Wolfhond
Totaal aantal rassen: 49

1.4
1.5

1.6

Duitse / Zwitserse
Herders
Nederlandse Herders

Australische en
Amerikaanse Herders

1.7 Zie
Zuid- en OostUitvoeringsregels
Europese en
Keurmeestersbeleid Art. Aziatische Herders
37.10

1.8 Zie
Hongaarse Herders
Uitvoeringsregels
Keurmeestersbeleid Art.
37.10
1.9

Overige Herders

Minimaal aantal
examens
E
E
SE
E
E
E
E
E
E
E
SE
E
E
E
E
SE
SE

8

3

SE
2
E
E
E
E
E
E
SE
E
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
E
SE
SE
SE
SE
E
SE
SE
SE
SE
SE
E
SE

2

3

2

1

1

1
23

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 1 is 5.
Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
4 secties te hebben afgelegd.
Aantallen te examineren honden bij rassen waarbij variaties in grootte, haar en/of kleur aanwezig zijn:
Belgische Herders volledig examen
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4 Belgische Herdershonden, Tervuerense
4 Belgische Herdershonden, Groenendaeler
3 Belgische Herdershonden, Laekense
3 Belgische Herdershonden, Mechelse
Totaal 14 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Belgische Herders compact examen
2 Belgische Herdershonden, Tervuerense
2 Belgische Herdershonden, Groenendaeler
2 Belgische Hedershonden, Mechelse
2 Belgische Herdershonden, Laekense
Totaal 8 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Hollandse Herders volledig examen
4 Hollandse Herdershonden, langhaar
4 Hollandse Herdershonden, korthaar
4 Hollandse Herdershonden, ruwhaar
Totaal 12 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Hollandse herders compact examen
2 Hollandse Herdershonden, langhaar
2 Hollandse Herdershonden, korthaar
2 Hollandse Herdershonden, ruwhaar
Totaal 6 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Duitse Herder volledig examen
3 Duitse Herdershonden Stokhaar, reuen
3 Duitse Herdershonden Stokhaar, teven
2 Duitse Herdershonden Langstokhaar, reuen
2 Duitse Herdershonden Langstokhaar, teven
Totaal 10 honden
Duitse Herder compact examen
3 Duitse Herdershonden stokhaar,
3 Duitse Herdershonden langstokhaar
Totaal 6 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Schotse Herder volledig examen
3 Schotse Herdershonden Langhaar, reuen
3 Schotse Herdershonden Langhaar, teven
3 Schotse Herdershonden Korthaar, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Totaal 9 honden
Schotse Herder compact examen
3 Schotse Herdershonden Langhaar
3 Schotse Herdershonden Korthaar
Totaal 6 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
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FCI Groep 2
Sectie
Molossers, Pinschers en
Schnauzers,
Sennenhonden
2.1
Pinschers en
Schnauzers

2.2

Molossers
Mastiff Type

2.3

Molossers
Berg Type

2.4

Zwitserse
Sennenhonden

2.5 Zie
Zuid-Europese, OostUitvoeringsregels
Europese en Aziatische
Keurmeestersbeleid Art. Molossers
37.10
Nederlands ras

Rassen

Affenpinscher
Deens-Zweedse Boerderijhond
Dobermann
Duitse Pinscher
Dwergpinscher
Dwergschnauzer (+)
Middenslag Schnauzer (+)
Oostenrijkse Korthaar Pinscher
Riesenschnauzer (+)
Zwart Russische Terrier
Argentijnse Dog
Bordeaux Dog
Boxer
Broholmer
Bullmastiff
Cane Corso
Dogo Canario
Duitse Dog (3) (*)
Engelse Bulldog
Fila Brasileiro
Mastiff
Mastin Espagñol
Mastino Napoletano
Perro Dogo Mallorquín
Rottweiler
Shar Pei
Tosa
Uruguayan Cimarrón
Aidi
Cão da Serra da Estrela
Cão de Castro Laboreiro
Cao de Gado Transmontano
Cão Fila de São Miguel
Hovawart
Landseer ECT
Leonberger
Mastin de los Pirineo
Newfoundlander
Pyreneese Berghond
Rafeiro do Alentejo
Sint Bernard (2) (*)
Southeastern European
Shepherd
Tibetaanse Mastiff
Tornjak
Appenzeller Sennenhond
Berner Sennenhond
Entlebucher Sennenhond
Gr. Zwitserse Sennenhond
Anatolische Herdershond
Centr. Aziatische Ovcharka
Kaukasische Ovcharka
Kraski Ovcar
Sar Planinac
Hollandse Smoushond
Totaal aantal rassen: 54

Minimaal aantal
examens

SE
SE
E
E
E
E
E
SE
E
SE
SE
E
E
SE
E
E
SE
E
E
SE
E
SE
E
SE
E
E
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
E
E
E
SE
E
E
SE
E
SE
E
SE
SE
E
SE
E
SE
SE
SE
SE
SE
E

6

10

7

2

0
1
26

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 2 is 5.
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Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
4 secties te hebben afgelegd.
Aantallen te examineren honden bij rassen waarbij variaties in grootte, haar en/of kleur aanwezig zijn:
Schnauzer volledig examen
3 Dwergschnauzers, reuen, een verantwoorde verdeling over de kleuren
3 Dwergschnauzers, teven, een verantwoorde verdeling over de kleuren
4 Middenslag Schnauzers, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven en over de kleuren
4 Riesenschnauzers, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven en over de kleuren
Totaal 14 honden
Schnauzer compact examen
3 Dwergschnauzers, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven en over de kleuren
2 Middenslag Schnauzers, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven en over de kleuren
2 Riesenschnauzers, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven en over de kleuren
Totaal 7 honden
Sint Bernard volledig examen
2 Sint Bernards, langhaar, reuen
2 Sint Bernards, langhaar, teven
2 Sint Bernards, korthaar, reuen
2 Sint Bernards, korthaar, teven
Totaal 8 honden
Sint Bernard compact examen
3 Sint Bernards, langhaar
3 Sint Bernards, korthaar
Totaal 6 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Duitse Dog volledig examen
3 Duitse Doggen, reuen, geel en/of gestroomd
3 Duitse Doggen, teven, geel en/of gestroomd
3 Duitse Doggen, harlekijn, zwart, zwart-wit gevlekt, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
3 Duitse Doggen, blauw, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Totaal 12 honden
Duitse Dog compact examen
2 Duitse Doggen, geel en/of gestroomd, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven 2 Duitse
Doggen, harlekijn zwart, zwart wit gevlekt, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
2 Duitse Doggen, blauw, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Totaal 6 honden
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FCI Groep 3
Terriers
3.1

Sectie

Rassen

Large and Medium Sized
Terriers

3.2

Small Sized Terriers

3.3

Bull Type Terrier

3.4 Zie
Uitvoeringsregels
Keurmeestersbeleid
Art. 37.9

Toy Terriers

Airedale Terrier
Bedlington Terrier
Border Terrier
Braziliaanse Terrier
Duitse Jachtterrier
Fox Terrier Gladhaar (+)
Fox Terrier Draadhaar (+)
Ierse Terrier
Irish Glen of Imaal Terrier
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Kerry Blue Terrier
Lakeland Terrier
Manchester Terrier
Parson Russell Terrier
Welsh Terrier
Australische Terrier
Cairn Terrier
Cesky Terrier
Dandie Dinmont Terrier
Jack Russell Terrier
Japanse Terrier
Norfolk Terrier
Norwich Terrier
Schotse Terrier
Sealyham Terrier
Skye Terrier
West Highland White Terrier
Am. Staffordshire Terrier
Bull Terrier (+)
Miniatuur Bull Terrier (+)
Staffordshire Bull Terrier
Engelse Toy Terrier
Silky Terrier
Yorkshire Terrier
Totaal aantal rassen: 34

Minimum aantal
examens
E
E
E
SE
SE
E
E
SE
E
E
SE
SE
SE
E
SE
SE
E
SE
E
E
SE
SE
E
E
SE
SE
E
E
E
E
E
SE
SE
E

8

6

4

1
19

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 3 is 4.
Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
3 secties te hebben afgelegd.
Aantallen te examineren honden bij rassen waarbij variaties in grootte, haar en/of kleur aanwezig zijn:
Foxterrier volledig examen
3 Foxterriers Gladhaar, reuen
3 Foxterriers Gladhaar, teven
3 Foxterriers Draadhaar, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Totaal 9 honden
Foxterrier compact examen
3 Foxterriers Gladhaar
2 Foxterriers Draadhaar
Totaal 5 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Bull Terrier volledig examen
3 Bull Terriers, reuen
3 Bull Terriers, teven
3 Miniatuur Bull Terriers, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Totaal 9 honden
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Bull Terrier compact examen
3 Bull Terriers
2 Miniatuur Bull Terriers
Totaal 5 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
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FCI Groep 4
Dashonden
4.1

Sectie

Rassen

Dashonden

Dashond (1 FCI standaard)
9 variëteiten:
Standaard Ruw
Standaard Kort
Standaard Lang
Dwerg Ruw
Dwerg Kort
Dwerg Lang
Kaninchen Ruw
Kaninchen Kort
Kaninchen Lang
Totaal aantal rassen: 1
(9 variëteiten)

Minimum aantal
examens
E

1
1

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 4 is 1.
Aantallen te examineren honden bij rassen waarbij variaties in grootte, haar en/of kleur aanwezig zijn:
Dashonden volledig examen
3 Dashonden standaard, ruwhaar
3 Dashonden standaard, korthaar
3 Dashonden standaard, langhaar
3 Dwergdashonden
3 Kaninchen dashonden
Totaal 15 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Voor Dwergdashonden en Kaninchen dashonden: een verantwoorde verdeling tussen de varieteiten, op
basis van beschikbaarheid.
Dashonden compact examen
2 Dashonden standaard, korthaar
2 Dwergdashonden
2 Kaninchen dashonden
Totaal 6 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Voor Dwergdashonden en Kaninchen dashonden: een verantwoorde verdeling tussen de varieteiten, op
basis van beschikbaarheid.
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FCI Groep 5
Spitsen en Oertypen
5.1

Sectie

Rassen

Scandinavische
Sledehonden

5.2

Scandinavische
Jachthonden

5.3

Scandinavische Waaken Herdershonden

5.4

Europese Spitzen

5.5

Aziatische Spitzen en
aanverwante rassen

5.6

Primitieve types

Alaskan Malamute
Groenlandhond
Samojeed
Siberische Husky
Finse Spits
Jämthund
Karelische Berenhond
Noorse Elandhond grijs
Noorse Elandhond zwart
Noorse Lundehund
Norbottenspets
Oost Siberische Laika
Russ. Europese Laika
West Siberische Laika
Finse Lappenhond
IJslandse Hond
Lapinporokoïra/ Finse Herder
Noorse Buhund
Västgötaspets
Zweedse Lappenhond
Keeshonden (6) (*)
Volpino Italiano
Akita
American Akita
Chow Chow
Eurasier
Hokkaïdo
Japanse Spits
Kai
Kishu
Korea Jindo Dog
Shikoku
Shiba
Thai Bangkaew Dog
Basenji
Canaan Dog
Mexicaanse Naakthond
Peruaanse Naakthond
Taiwan Dog
Thai Ridgeback Dog
Cirnecco dell’Etna
Pharaohond
Podenco Canario
Podenco Ibicenco
Podengo Português
Totaal aantal rassen: 45

5.7 Zie
Halfwindhonden
Uitvoeringsregels
Keurmeestersbeleid Art.
37.8

Minimum aantal
examens
E
SE
E
E
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
E
E
SE
SE
E
SE
E
SE
E
E
E
E
SE
SE
SE
SE
SE
SE
E
SE
E
SE
SE
E
SE
SE
SE
E
SE
SE
SE

3

0

3
1

5

2

1
15

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 5 is 5.
Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
4 secties te hebben afgelegd.
Aantallen te examineren honden bij rassen waarbij variaties in grootte, haar en/of kleur aanwezig zijn:
Keeshonden volledig examen
4 Grote Grijze Keeshonden
2 Kleine Keeshonden
2 Middenslag Keeshonden
4 Dwergkeeshonden
Totaal 12 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
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Keeshonden compact examen
2 Grote Grijze Keeshonden
2 Kleine en/of middenslag Keeshonden
2 Dwergkeeshonden
Totaal 6 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
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FCI Groep 6
Lopende Honden en
Zweethonden
6.1

Sectie

Rassen

Franse Lopende
Honden, groot

6.2

Overige Lopende
Honden, groot

6.3

Franse Lopende
Honden, middelmaat

6.4

Overige Lopende
Honden, middelmaat

6.5

Franse Brakken

Billy
Français Blanc et Noir
Français Blanc et Orange
Français Tricolore
Grand Anglo Français Bl.t Noir
Grand Anglo Français Bl.t Oran
Grand Anglo Français Tricolore
Grand Griffon Vendeen
Grand Blue de Gascogne
Grand Gascon de Saintongeois
Poitevin
American Foxhound
Black and Tan Coonhound
Bloedhond
English Foxhound
Otterhound
Polish Hunting Dog
Anglo Français de petit venerie
Ariégeois
Briquet Griffon Vendeen
Chien d’Artois
Griffon Bleu de Gascogne
Griffon Fauve de Bretagne
Griffon Nivernais
Petit Bleu de Gascogne
Petit Gascon Saintongeois
Porcelaine
Bayer. Gebirgsschweishund
Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak
Beagle Harrier
Dunker
Erdelyi Kopo
Finse Brak
Haldenstovare
Hamilton Stovare
Hann. Gebirgsschweishund
Harrier
Hellinikos Ichnilatis
Hygenhund
Istarski Kratkodlaki Gonic
Istarski Ostridlaki Gonic
Ogar Polski
Oostenrijkse Gladharige Brak
Planinski Gonic
Posavski Gonic
Sabueso Espagnol
Schiller Stovare
Schweizer Laufhund (4)
Schweizer Niederlaufhund (4)
Segugio Italiano Kortharig
Segugio Italiano Ruwharig
Slovensky Kopov
Smalandstovare
Steirische Rauhhaarbracke
Srpski Trobojni Gonic
Tiroler Bracke
Basset Artesien Normand
Basset Blue de Gascogne

Minimum aantal
examens
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
E
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
E
SE

0

1

0

0
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6.6

Overige Brakken

6.7

Overige Lopende
Honden

Basset d’Artois
Basset Fauve de Bretagne
Petit Basset Griffon Vendeen
Grand Basset Griffon Vendeen
Alpenländische Dachsbrak
Bassethound
Beagle
Drever
Duitse Brak
Westfaalse Brak
Dalmatische Hond
Rhodesian Ridgeback
Totaal aantal rassen: 70

SE
E
E
E
SE
E
E
SE
SE
SE
E
E

4

2
2
9

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 6 is 4.
Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
4 secties te hebben afgelegd.
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FCI Groep 7
Voorstaande Honden
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Sectie

Rassen

Continentaal
Voorstaande Honden

Bracco Italiano
Braque d’Auvergne
Braque de l’Ariège
Braque du Bourbonnais
Braque Français type Gascogne
Braque Français type Pyrenees
Braque Saint Germain
Duitse Staande Draadhaar
Duitse Staande Korthaar
Duitse Staande Stichelhaar
Gammel Dansk Honsehund
Perdiquera de Burgos
Perdigueiro Portuges
Pudelpointer
Vizsla Korthaar (+)
Vizsla Draadhaar (+)
Weimaraner (2) (*)
Langharige
Duitse Staande Langhaar
Voorstaande Honden
Epagneul Blue de Picardie
Epagneul Breton
Epagneul Français
Epagneul Picard
Epagneul Pont-Audemer
Grote Münsterländer
Heidewachtel
Ruwharige Voorstaande Cesky Fousek
Honden
Griffon Korthals
Slov Hrubororsky Stavac
Spinone Italiano
Setters en Pointers
Engelse Setter
Gordon Setter
Ierse Setter
Ierse Setter Rood Wit
Pointer
Nederlands
Drentsche Patrijshond
Stabyhoun
Totaal aantal rassen: 37

Minimum aantal
examens
E
SE
SE
SE
SE
SE
SE
E
E
SE
SE
SE
SE
SE
E
E
E
E
SE
E
SE
SE
SE
E
E
E
SE
SE
E
E
E
E
SE
E
E
E

6

4

2

4
2
18

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 7 is 4.
Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
4 secties te hebben afgelegd.
Aantallen te examineren honden bij rassen waarbij variaties in grootte, haar en/of kleur aanwezig zijn:
Weimaraner volledig examen
3 Weimaraners, korthaar, reuen
3 Weimaraners, korthaar, teven
2 Weimaraners, langhaar, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Totaal 8 honden
Weimaraner compact examen
3 Weimaraners, korthaar
2 Weimaraners, langhaar
Totaal 5 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Vizsla volledig examen
3 Vizsla’s Korthaar, reuen
3 Vizsla’s Korthaar, teven
2 Vizsla’s Draadhaar, een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
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Totaal 8 honden
Vizsla compact examen
3 Vizsla’s Korthaar
2 Vizsla’s Draadhaar
Totaal 5 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
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FCI Groep 8
Spaniels, Retrievers en
Waterhonden
8.1

Sectie

Rassen

Retrievers

8.2

Spaniels

8.3

Waterhonden

8.4

Nederlands

Chesapeake Bay Retriever
Curly Coated Retriever
Flatcoated Retriever
Golden Retriever
Labrador Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retr.
Amerikaanse Cocker Spaniel
Clumber Spaniel
Duitse Kwartelhond
Engelse Cocker Spaniel
Engelse Springer Spaniel
Field Spaniel
Sussex Spaniel
Welsh Springer Spaniel
Amerikaanse Waterspaniel
Barbet
Ierse Waterspaniel
Lagotto Romagnolo
Perro de Agua Espagnol
Portugese Waterhond
Kooikerhondje
Wetterhoun
Totaal aantal rassen: 22

Minimum aantal
examens
SE
SE
E
E
E
E
E
E
SE
E
E
E
E
E
SE
E
E
E
SE
E
E
E

4

7

4
2
17

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 8 is 4.
Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
3 secties te hebben afgelegd.
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FCI Groep 9
Gezelschapshonden
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7
9.8

9.9
9.10
9.11

Sectie

Rassen

Poedels
Bichons

Poedel (7) (*)
Bichon Frisé
Bolognezer
Coton de Tuléar
Havanezer
Leeuwhondje
Maltezer
Belgische Griffons
Griffon Belge (+)
Griffon Bruxellois (+)
Petit Brabançon (+)
Tibetaanse rassen
Lhasa Apso
Shih Tzu
Tibetaanse Spaniel
Tibetaanse Terrier
Engelse Dwergspaniels Cavalier King Charles Spaniel
King Charles Spaniel
Overige Dwergspaniels Epagneul Nain Continental (2)
(*)
Russian Toy (2) (*)
Oosterse Dwergspaniels Japanse Spaniel
Pekingees
Klein Molosser type
Boston Terrier
Franse Bulldog
Mopshond
Chihuahua
Chihuahua (2) (*)
Nederlands
Markiesje
Overige rassen
Chinese Naakthond
Kromfohrländer
Prazsky Krysarik
Totaal aantal rassen: 28

E
SE
SE
SE
E
SE
E
E
E
E
E
E
E
E
E
SE
E
SE
E
E
E
E
E
E
E
E
SE
SE

Minimum aantal
examens
1

2

3

4
1

1
2

3
1
1

1
20

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 9 is 4.
Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
4 secties te hebben afgelegd.
Aantallen te examineren honden bij rassen waarbij variaties in grootte, haar en/of kleur aanwezig zijn:
Chihuahua volledig examen
2 Chihuahua’s, langhaar, reuen
2 Chihuahua’s, langhaar, teven
2 Chihuahua’s, korthaar, reuen
2 Chihuahua’s, korthaar, teven
Totaal 8 honden
Chihuahua compact examen
2 Chihuahua’s, langhaar
2 Chihuahua’s, korthaar
Totaal 4 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Epagneul Nain Continental volledig examen
2 Epagneuls Nain Continental Papillon, reuen
2 Epagneuls Nain Continental Papillon, teven
2 Epagneuls Nain Continental Phalène, reuen
2 Epagneuls Nain Continental Phalène, teven
Totaal 8 honden
Epagneul Nain Continental compact examen
2 Epagneuls Nain Continental Papillon
2 Epagneuls Nain Continental Phalène
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Totaal 4 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
Poedel volledig examen
4 Grote Poedels
4 Middenslag Poedels
4 Dwergpoedels
2 Toypoedels
Totaal 14 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven, de kleuren verdeeld over de maten en geslachten.
Poedel compact examen
2 Grote Poedels
2 Middenslag Poedels
2 Dwergpoedels
1 Toypoedel
Totaal 7 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven, de kleuren verdeeld over de maten en geslachten.
Belgische Griffon volledig examen
3 Petit Brabançons
3 Griffons Belge
3 Griffons Bruxellois
Totaal 9 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven.
Belgische Griffon compact examen
2 Petit Brabançons
1 Griffon Belge
1 Griffon Bruxellois
Totaal 4 honden
Een verantwoorde verdeling tussen reuen en teven
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FCI Groep 10
Windhonden

Sectie

Rassen

Oosterse Windhonden

Afghaanse Windhond
Azawakh
Saluki
Sloughi
Barsoi
Deerhound
Ierse Wolfshond
Chart Polski
Galgo Espagñol
Greyhound
Magyar Agár
Whippet
Italiaans Windhondje
Totaal aantal rassen: 13

Grote Windhonden

Kortharige Grote
Windhonden

Kortharige Middelgrote
Windhonden

Minimum aantal
examens
E
SE
E
SE
E
E
E
SE
SE
E
SE
E
E

2

3

1
2
8

Minimaal aantal volledige examens binnen FCI rasgroep 10 is 4.
Om compact examen te mogen doen in deze rasgroep dient de kandidaat deze volledige examens in ten minste
3 secties te hebben afgelegd.
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Stageprotocol
voor (aspirant) exterieurkeurmeesters

VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR VAN DE VERENIGING
RAAD VAN BEHEER
OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND
op 19-12-2018
Gewijzigd december 2018

Stageprotocol voor (aspirant) exterieurkeurmeesters in de ring – versie december 2018

STAGEPROTOCOL
1. Kandidaten die keurmeester wensen te worden en aan een volledig rasexamen willen deelnemen zijn
verplicht voor dat ras stage te lopen bij een voor het ras bevoegde keurmeester.
2. Stageverplichting:
Een kandidaat dient voor de eerste 8, hetzij volledige of compacte examens voor die rassen elk driemaal
stage te lopen. Bij de rassen die nauw verwant zijn of bij verschillende variëteiten binnen een ras waarvoor
één examen georganiseerd wordt, worden de 3 stages bij voorkeur verdeeld over de verschillende
verwante rassen/ variëteiten.
Alle volledige examens die vóór 1 augustus 2014 zijn afgelegd tellen mee voor de eerste 8 af te leggen
examens volgens de toen geldende stageregels. (Is een keurmeester vóór 1 augustus 2014 al benoemd
voor 8 rassen dan hoeven er geen stages meer gelopen te worden).
Voor de examens (zowel volledig als compact) die na 1 augustus 2014 afgelegd worden tot en met het
achtste examen dient de kandidaat voor die rassen elk driemaal stage te lopen.
3. De kandidaat dient om in aanmerking te komen voor een stage:
a. Geslaagd te zijn voor E&B
b. Aangemeld te zijn voor het ras (rassen) bij de Raad van Beheer
c. Aangemeld te zijn voor het ras (rassen) bij de rasvereniging(en).
d. Aangemeld te zijn voor het ras (rassen) bij de V.K.K.
4. De stage moet zijn afgerond voordat het examen voor het betreffende ras plaatsvindt.
5. Stage wordt gedaan op basis van dit protocol waarvan geacht wordt dat kandidaten hiervan kennis hebben
genomen.
6. Volgorde voor aanvragen toestemming voor stage lopen:
a. Voor de gewenste tentoonstelling en ras kiest de stagiair(e) zelf zijn keurmeester en vraagt vooraf
om diens schriftelijke toestemming. Bij dit verzoek kunnen gelijk de “Richtlijnen keurmeester
stageverzoek” of in het geval van een buitenlandse keurmeester de “Guidelines for traineeships”
meegestuurd worden. (Deze zijn te downloaden van de website van de Raad van Beheer en de
V.K.K.)
b. De stagiair(e) wendt zich tot de organisator met het verzoek tot stage lopen onder overleggen van
de schriftelijke toestemming van de keurmeester.
c. Weigering van een organisator voor een stagiair(e) is mogelijk als er organisatorische redenen zijn,
welke zo snel mogelijk aan de stagiair en de keurmeester, met uitleg, per post of per email worden
doorgegeven. Ook zal de TGVN deze redenen doorgeven aan de afdeling keurmeesterzaken van
de Raad van beheer.
d. De stagiair(e) zorgt zelf voor ontvangst van de schriftelijke toestemming van de organisator.
e. De stagiair(e) meldt de keurmeester schriftelijk dat toestemming is verkregen om stage te lopen.
f. De organisator vermeldt de stagiair(e) in de catalogus en op het ringbord.
g. De organisator voorziet, indien gewenst, de stagiair(e) van een toegangskaartje.
7. Stage in combinatie met ringwerk is in bepaalde gevallen mogelijk.
8. Ten behoeve van de stageverplichtingen wordt een formulier beschikbaar gesteld dat het bewijs van
deelname van de stagiair(e) registreert. Dit formulier is bij het kantoor van de Raad van Beheer verkrijgbaar. De kandidaat moet zelf de administratie bijhouden. Na voltooiing van de stages dient het
ondertekende stageformulier naar de afdeling rasexamens gestuurd te
worden: rasexamens@raadvanbeheer.nl
9. Voor elk ras dient een afzonderlijk stageformulier aangevraagd en bijgehouden te worden.
10. Het stageformulier wordt per gevolgde stage door de keurmeester als bewijs dat kandidaat stage heeft
gelopen, ondertekend.
11. De stagiair(e) dient zich op tijd, dat wil zeggen minimaal tien minuten vóór de aanvang van de keuring van
het betreffende ras, bij de keurmeester te melden.
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12. De stagiair(e) mag op dezelfde dag dat stage wordt gelopen zelf geen hond(en) inschrijven en/of
voorbrengen.
13. De stagiair(e) is gedurende de gehele keuring van het ras waarvoor stage wordt gelopen, in de ring
aanwezig en volgt de instructies van de keurmeester op zonder dat daardoor de keuring(en) worden
verstoord.
14. De stagiair(e) mag geen kritiek uiten op de keuring van de keurmeester, waarbij stage wordt gelopen of
waar stage is gelopen.
15. De stagiair(e) mag de catalogus van de betreffende show vóór of gedurende de keuring niet raadplegen.
16. In de ring dient de stagiair(e) zich correct te gedragen, de exposanten en de voorgebrachte honden op
gelijke wijze te behandelen. Te allen tijde dient de stagiair(e) aan de exposant toestemming te vragen om
de hond te mogen betasten.
17. De stagiair(e) dient zich op gepaste wijze te kleden overeenkomstig de te vervullen taak.
18. De stagiair(e) mag niet roken en/of alcohol gebruiken in de ring.
19. De stagiair(e) dient zich gedegen voor te bereiden voor de stage door de rasstandaard van het/de
betreffende ras(sen) waarvoor hij/zij stage loopt te bestuderen.
20. De stagiair(e) kan op verzoek van de keurmeester van tevoren een ideaal keurverslag van de rassen
waarvoor hij/zij stage gaat lopen inleveren. De keurmeester kan dan op- of aanmerkingen maken over dit
keurverslag. Tevens kan voor aanvang van de keuringen er op de dag zelf tussen stagiair(e) en
keurmeester van gedachten gewisseld worden over de rasstandaard en de invulling van de stage. Hierover
dient de stagiair(e) zelf de afspraken te maken met de keurmeester.
21. Het verloop van de stage tijdens de keuringen kan als volgt plaatsvinden. De keurmeester keurt de honden
en de stagiair(e) betast hierna een aantal door de keurmeester aangewezen honden. De stagiair(e) maakt
notities over de honden en plaatst vervolgens de honden op papier. Pas na de gehele keuring van het ras
kan er een korte nabespreking plaatsvinden, zodat tussentijds niet de indruk ontstaat dat er overleg is
tussen de keurmeester en de stagiair(e) over de plaatsing van de honden. Bij een numeriek groot ras kan
dit na de plaatsing van een klas gebeuren, echter in geen geval vóór de plaatsingen.
Bij de nabespreking kan de keurmeester de stagiair(e) attenderen op rasspecifieke kenmerken zowel in
positieve als in negatieve zin.
Keurmeester en stagiair(e) kunnen van tevoren en na de keuringen bij elkaar zitten om zaken te
bespreken. Er kan dus een voorbespreking en nabespreking zijn.
Het is van belang dat de stagiair(e) bovenstaande goed van tevoren afspreekt met de keurmeester.
22. Indien naar het oordeel van de keurmeester er reden is om het stagelopen voortijdig te beëindigen, zal de
verdere keuring van het ras zonder stagiair(e) plaatsvinden. De keurmeester zal schriftelijk de redenen van
het voortijdig beëindigen van de stage aan de gedelegeerde van de Raad van Beheer, indien aanwezig,
rapporteren. Indien er geen gedelegeerde aanwezig is, wordt het rapport door de keurmeester naar de
Raad van Beheer gestuurd. De stagiair(e) en de VKK ontvangen een kopie van dit rapport.
23. De stagiair(e) dient zich te conformeren aan de tentoonstellingsregels van de organisator. Ook met
betrekking tot de stagiair(e)s kunnen de tentoonstellingsorganisaties aanvullende regels stellen. Deze
zullen echter nooit in strijd zijn met dit protocol.
24. De stagiair(e) dient zich te conformeren aan de “Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid” (Raad van Beheer).
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Stageformulier beginnend keurmeester
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naam stagiair:

____________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________

Postcode en plaats:

____________________________________________________________

Datum en handtekening:

____________________________________________________________

Ras/variëteit van stage:

____________________________________________________________

Stage

Evenement (soort en locatie)

Aantal Naam
honden Keurmeester/organisatie

Handtekening
Keurmeester/ organisatie

Datum

1

../ .. /20..

2

../ .. /20..

3

../ .. /20..

Per ras/variëteit gebruikt u één stageformulier. U dient vermeld te staan in de catalogus en op het ringbord.
De stagiair(e) wordt geacht kennis te hebben genomen van en zich te gedragen naar het “Stageprotocol voor (aspirant) keurmeesters” en de “Uitvoeringsregels
Keurmeesterbeleid” (meer info op www.houdenvanhonden.nl).
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1 formulier per ras/variëteit
Na voltooiing van alle stages het formulier inzenden aan rasexamens@raadvanbeheer.nl

Versie juni 2018

Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
conform FCI reglement voor keurmeesters

Het FCI reglement voor keurmeesters stelt minimale vereisten betreffende
kandidaatstelling, opleiding, examinering en benoeming als keurmeester. Voor de
volledige regelgeving verwijzen wij naar de website van de FCI, www.fci.be, FCI
Regulations for Show Judges. De Nederlandse vertaling van dit reglement is te vinden op
de website van de Raad van Beheer.
Onderstaand toelatingsformulier dient de kandidaat volledig te hebben ingevuld en
ingeleverd alvorens zich aan te melden voor en deel te mogen nemen aan een
rasexamen. Het formulier dient ter toetsing of de kandidaat voldoet aan bovengenoemd
reglement. Controle op het naar waarheid invullen van dit formulier kan steekproefsgewijs
plaatsvinden.

Naam kandidaat
Adres
Postcode +
woonplaats
Telefoonnummer(s)
Mobiele nummer(s)
E-mail
Geboortedatum
Kennelnaam
Datum behalen E&B

Datum
Plaats
Handtekening

In te vullen door Raad van Beheer en VKK
Naam + Paraaf
medewerker RvB

Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
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Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
conform FCI reglement voor keurmeesters

Algemeen
1. Beschrijf in het kort waarom u keurmeester wilt worden.

2. Voor welke rassen wilt u keurmeester worden?

3. Kunt u aangeven bij welke officiële evenementen u ringmedewerker bent geweest?
U dient minimaal 10x ringwerk hebben gedaan (bij voorkeur een goede verdeling over de
verschillende ringfuncties).
Tentoonstelling / evenement
datum
taak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Indien u nog niet voldoende heeft voldaan aan deze verplichtingen, kunt u het bijgevoegde
formulier gebruiken om de overige activiteiten op aan te tekenen.
Talenkennis *doorhalen wat niet van toepassing
Taal
Spreekt
Engels
Uitstekend/goed/voldoende/niet*
Frans
Uitstekend/goed/voldoende/niet*
Duits
Uitstekend/goed/voldoende/niet*
Spaans
Uitstekend/goed/voldoende/niet*

Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester

Schrijft
Uitstekend/goed/voldoende/niet*
Uitstekend/goed/voldoende/niet*
Uitstekend/goed/voldoende/niet*
Uitstekend/goed/voldoende/niet*
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Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
conform FCI reglement voor keurmeesters

Kynologische ervaring
1. Van welke kynologische vereniging(en) bent u lid en vanaf wanneer?

2. Welke functie(s) heeft u bekleed in de kynologie en vanaf wanneer?

3. Aan welke kynologische sportactiviteiten zoals agility, G&G, IPO, jachtproeven, heeft u
deelgenomen en hoe vaak?

4. Voor welke andere kynologische discipline bent u keurmeester en/of instructeur of in
opleiding hiervoor?

5. Welke andere cursussen heeft u binnen de kynologie gevolgd?

6. Bij welke vereniging/gelegenheid heeft u al gekeurd en hoe vaak?

Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
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Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
conform FCI reglement voor keurmeesters

Ervaring als fokker
1. Welk(e) ras(sen) fokt u en vanaf wanneer?

2. Hoeveel nesten heeft u gefokt per ras?

3. Welke resultaten heeft u behaald met het showen van uw eigen honden?

Ervaring als exposant
1. Welke ervaring heeft u met het showen van honden en hoe vaak heeft u dat gedaan?

Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
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Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
conform FCI reglement voor keurmeesters

BIJLAGE I
Taken ringmedewerker
U dient minimaal 10 x te hebben gewerkt als ringmedewerker (bij voorkeur een goede
verdeling over de verschillende ringfuncties: schrijver, ringmeester, ringcommissaris).
Heeft u nog niet alle taken als ringmedewerker vervuld, dan kunt u dit formulier gebruiken
om uw werkzaamheden op aan te tekenen. Zodra u deze heeft volbracht kunt u het
inzenden aan de afdeling rasexamens van de Raad van Beheer. Na akkoord zal dit bij uw
toelatingsformulier worden gevoegd.
Tentoonstelling/evenement
1.

Datum

Taak

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Naam kandidaat
Adres
Postcode +
woonplaats
Telefoonnummer(s)
Mobiele nummer(s)
E-mail
Datum
Handtekening

Inzenden aan: Raad van Beheer, Afd. rasexamens, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam

Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester
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Regels nascholing exterieurkeurmeesters
De exterieurkeurmeester heeft een belangrijke taak in het bewaken van het juiste rastype, ‘fit for
function’ als ook het algemene welzijn van rashonden tijdens de keuringen.
Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen is het belangrijk om de kennis, opgedaan
tijdens de opleiding naar het keurmeesterschap en meer specifiek het raskeurmeesterschap, te
onderhouden. De leden van de Raad van Beheer zijn akkoord gegaan met de nascholingsverplichting
voor exterieurkeurmeesters. Iedere exterieurkeurmeester is zelf verantwoordelijk voor deze
nascholing.
De afspraken zijn:
1. Iedere 3 jaar moet de exterieurkeurmeester minimaal 90 punten behaald hebben op
nascholingsmomenten van verschillende onderdelen en inhoud. Afhankelijk van de
nascholingsmogelijkheid worden 15 of 30 punten toegekend.
2. De nascholing moet gericht zijn op de verdieping van de kennis van honden.
a. De nascholing kan dus ook gericht zijn op het welzijn en gedrag van de hond.
3. Voorbeelden van nascholing zijn:
a. E&B lessen;
b. Het theoretisch deel van een opleidingstraject voor een rasexamen (dit geldt niet als
nascholing voor diegenen die het opleidingstraject volgen als kandidaat voor dat rasexamen);
c. Door de Raad van Beheer geaccrediteerde seminars, workshops en lezingen georganiseerd
door de Raad van Beheer, VKK of een door de Raad van Beheer erkende vereniging.
4. De RVB faciliteert jaarlijks kosteloos een aantal nascholingsmomenten voor haar
exterieurkeurmeesters om de vereiste accreditatiepunten te kunnen behalen.
5. De exterieurkeurmeester houdt zelf een van de site van de Raad van Beheer te downloaden lijst
bij met de bijgewoonde nascholingen en de daarbij behorende punten.
6. Door de organiserende instantie van een geaccrediteerd nascholingsmoment wordt een
presentielijst bijgehouden. Deze verplichting wordt bij de aanvraag tot accreditatie aan de
organisatie medegedeeld bij de toekenning door de Raad van Beheer.
7. De exterieurkeurmeester stuurt de ingevulde lijst naar het bureau van de Raad van Beheer ruim
voor afloop van de genoemde termijn.
8. De Raad van Beheer controleert of de door de Raad van Beheer erkende exterieurkeurmeesters
voldoen aan de gestelde nascholingsvoorwaarden.
9. Indien een exterieurkeurmeester niet aan de gestelde nascholingscriteria kan voldoen, dient
deze in overleg te treden met de Raad van Beheer.
10. Conform KR artikel IV.6 lid 3 kan de Raad van Beheer de benoeming van een
exterieurkeurmeester intrekken bij verzuim van het volgen van de verplichte nascholing.
11. Een exterieurkeurmeester of de organisator van een evenement kan een evenement ter
accreditatie voorleggen aan de directie van de Raad van Beheer en/of portefeuillehouder
Keurmeesterzaken om geplaatst te worden op de lijst met nascholingsmogelijkheden.
12. De Raad van Beheer en de VKK publiceren regelmatig een lijst met geaccrediteerde
nascholingsmogelijkheden in Nederland.
Uiteraard mag nascholing niet in strijd zijn met het Kynologisch Reglement, de Dierenwelzijnswet
en/of het Besluit houders van dieren.
Goedgekeurd door het bestuur Raad van Beheer d.d. 1 oktober 2015

Aanwezigheidsformulier Praktijk kandidaat keurmeester
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naam kandidaat:

____________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________

Postcode en plaats:

____________________________________________________________

Datum en handtekening:

____________________________________________________________

Ras/variëteit:

____________________________________________________________

Evenement (soort en locatie)

Aantal Naam
honden Keurmeester/ organisator

Handtekening
Keurmeester/ organisator

Datum

1

../ .. /20..

2

../ .. /20..

3

../ .. /20..

_______________________________________________________________________________________________________________________________
1 formulier per ras/variëteit
Na voltooiing van alle stages het formulier inleveren bij rasvereniging

Versie juni 2018

REGELING VHB-RASSEN
Speciale regeling voor exterieurkeurmeesters voor rassen aangesloten bij de Vereniging van
Herders- en Berghonden uit Zuid- en Oost-Europa en Azië, hieronder verder genoemd VHB
Het betreft de 14 rassen:
Rasgroep 1
Bergamasco
Berghond v.d. Maremmen
Ciobanesc Romanesc Carpatin
Hrvatski Ovcar
Slovensky Cuvac
Zuid-Russische Ovcharka
Komondor
Puli
Pumi
Mudi
Rasgroep 2
Anatolische Herdershond
Centraal-Aziatische Ovcharka
Kaukasische Ovcharka
Kraski Ovcar
Sarplaninac
Deze regeling is van toepassing voor onderstaande keurmeesters:
1. Groepskeurmeesters van de rasgroep 1 of 2 komen in aanmerking voor de “Regeling VHB- rassen”.
2. Keurmeesters die meer dan 50% van het aantal rasexamens hebben afgelegd in rasgroep 1 en/of 2
en rassen hebben in minimaal 4 secties per rasgroep komen in aanmerking voor de “Regeling VHBrassen”.
Reden van deze speciale regeling:
1. De betreffende rassen in Nederland komen maar heel weinig voor en het is niet mogelijk gezien de
aanwezige populatie om rasexamens te organiseren voor de betreffende rassen.
2. Rasspecialisten uit het buitenland kunnen vaak slechts enkele van de bij de VHB aangesloten rassen
keuren en het is voor de vereniging financieel niet haalbaar deze keurmeesters uit te nodigen.
3. Het is van belang dat ook Nederlandse keurmeesters voor deze rassen op een kwalitatief goede
manier worden opgeleid en kunnen worden benoemd tot keurmeester van de betreffende rassen.
4. De betreffende rassen zijn ingedeeld bij rasgroep 1 of 2 en om die reden moet er een
maatwerkoplossing komen die recht doet aan situatie die momenteel bij de VHB is ontstaan: het is
voor de VHB vaak niet mogelijk om de ca. 60 ingeschreven honden op de clubmatch onder te
brengen bij één keurmeester en van een evenwichtige verdeling van de ingeschreven rassen tussen
rasgroep 1 & 2 is geen sprake.
Voorwaarden voor een benoeming als keurmeester voor de rassen aangesloten bij de VHB
1. Eenmaal stage lopen voor de betreffende rassen
a. op een evenement van de VHB, of
b. op een evenement in Nederland waar een gelijk aantal of meer honden van het ras
vertegenwoordigd is/zijn als op een clubevenement in Nederland van de VHB, of
c. op een evenement in het buitenland waar een gelijk aantal of meer honden van het ras
vertegenwoordigd is/zijn als op een clubevenement in Nederland van de VHB.
2. Stage lopen dient te gebeuren bij een voor het ras bevoegde FCI keurmeester.
3. Per ras dient een door de Raad van Beheer vastgesteld speciaal stageformulier ingevuld te worden
en te worden ondertekend door de keurmeester en de kandidaat-keurmeester.
4. De stage dient vooraf te worden aangevraagd bij de Raad van Beheer en dient gemeld te worden aan
de VHB.
5. Stageplekken buiten de clubevenementen van de VHB worden in goed overleg tussen de Raad van
Beheer en de VHB goedgekeurd.
6. Na het ontvangen van het ondertekende stageformulier en het hebben voldaan aan de regels
opgenomen in het “Stageprotocol voor (aspirant) exterieurkeurmeesters” zal de Raad van Beheer tot
REGELING VHB-RASSEN 2015

benoeming overgaan voor het betreffende ras.

REGELING VHB-RASSEN 2015

