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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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