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1. ALGEMEEN 

Het keurmeesterschap vereist een hoge mate van verantwoordelijkheid, integriteit en objectiviteit. Om 

de taak als keurmeester te volbrengen wordt tevens deskundigheid, vastberadenheid en bereidheid 

om verantwoordelijkheid te nemen gevraagd van de keurmeester. 

In dit reglement worden basis principes voor de keurmeesters FCI Obedience van de Raad van Beheer 

gereglementeerd. 

 

Dit reglement is op 8 juni 2018 vastgesteld door het bestuur van de Raad van Beheer op kynologisch 

gebied in Nederland. 

 

Onder een keurmeester zoals genoemd in dit reglement wordt verstaan de definitie zoals beschreven 

in artikel I.4.1.a van het Kynologisch Reglement. 

 

Dit reglement is van toepassing op alle door de Raad van Beheer benoemde keurmeesters en nog te 

benoemen keurmeesters 

 

2. MINIMALE EISEN BETREFFENDE KANDIDAATSTELLING EN 

BENOEMING ALS KEURMEESTER 

2.1 MINIMALE CRITERIA VOOR KANDIDAATSTELLING VOOR DE 

OPLEIDING TOT KEURMEESTER 

Alvorens iemand zich kandidaat kan stellen voor de opleiding tot keurmeester zal hij / zij aan de 

volgende criteria moeten voldoen: 

 

a. De kandidaat moet meerderjarig zijn. 

b. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij voorheen een eigen hond heeft getraind en 

voorgebracht heeft tot OB3. 

c. De kandidaat heeft actief deelgenomen / neemt deel aan FCI Obedience wedstrijden 

d. De kandidaat moet van onbesproken gedrag zijn. 

 

2.2 SPECIFIEKE CRITERIA VOOR DE VOORDRACHT TOT BENOEMING 

TOT KEURMEESTER 

Door de commissie FCI Obedience kan een kandidaat aan het bestuur van de Raad van Beheer worden 

voorgedragen om tot keurmeester FCI Obedience worden benoemd. 

Voor deze voordracht zijn minimaal de volgende criteria vereist: 

 

a. De kandidaat moet de keurmeester opleiding FCI Obedience met goed gevolg doorlopen hebben 

bij de Raad van Beheer óf een door de Raad van Beheer geaccrediteerde organisatie. 

b. De kandidaat moet dit reglement ondertekend hebben en naleven. 

 

3. DE KEURMEESTER 

3.1 CATEGORIEËN VAN KEURMEESTER 

De volgende categorieën van keurmeesters FCI Obedience bestaan er 

 

a. Aspirant keurmeester 

b. Keurmeester 

c. Internationaal keurmeester 
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3.1.1 ASPIRANT KEURMEESTER 

Een aspirant keurmeester is door de commissie FCI Obedience toegelaten tot de opleiding tot 

keurmeester FCI Obedience. De aspirant keurmeester mag onder begeleiding/toezicht van zijn/haar 

stagebegeleider de volgende type wedstrijden keuren: 

 

a. Alle wedstrijden die georganiseerd worden onder auspiciën van de Raad van Beheer, met 

uitzondering van selectiewedstrijden voor internationale kampioenschappen, titelwedstrijden, 

kampioenschapswedstrijden en bijzondere wedstrijden. 

b. De stagebegeleider dient een door de Raad van Beheer benoemde Internationale keurmeester 

te zijn. 

 
3.1.2 KEURMEESTER 

Een keurmeester is benoemd door de Raad van Beheer. De keurmeester is benoemd voor een periode 

van 3 jaar. Deze periode kan stilzwijgend worden verlengd voor opnieuw een periode van 3 jaar, tenzij 

zijn functioneren aanleiding geeft tot een andere beslissing. De keurmeester is bevoegd tot het keuren 

van onderstaande type wedstrijden 

a. Alle wedstrijden die georganiseerd worden onder auspiciën van de Raad van Beheer en met 

toestemming de commissie FCI Obedience. 

b. alle wedstrijden in het buitenland die georganiseerd worden door een organisatie aangesloten bij 

een door de FCI erkende nationale Kennelclub of aangesloten bij een partner organisatie van de 

FCI. 

 

met uitzondering van titelwedstrijden (CAC) en / of internationale wedstrijden die onder 

verantwoording vallen van de FCI en zijn commissies, zoals de wereldkampioenschappen. 

 

3.1.3 INTERNATIONAAL KEURMEESTER 

Een Internationaal keurmeester wordt benoemd door de Raad van Beheer nadat hij 3 jaar als 

keurmeester gefunctioneerd heeft, tenzij zijn functioneren aanleiding geeft tot een andere beslissing. 

 

Een Internationaal keurmeester is bevoegd tot het keuren van onderstaande type wedstrijden 

a. Alle wedstrijden die georganiseerd worden onder auspiciën van de Raad van Beheer en met 

toestemming de commissie FCI Obedience. 

b. Alle wedstrijden in het buitenland die georganiseerd worden door een organisatie aangesloten bij 

een door de FCI erkende nationale Kennelclub of aangesloten bij een partner organisatie van de 

FCI. 

 

Voor het keuren van internationale wedstrijden die onder verantwoording vallen van de FCI en zijn 

commissies, zoals de wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen is een voordracht 

noodzakelijk door de FCI gedelegeerde FCI Obedience. 

 
4. GEDRAGSCODE 

Een gedragscode heeft tot doel om belangen transparant te maken en objectiviteit te garanderen. Het 

is een leidraad die op voorhand duidelijkheid biedt aan alle partijen. De gedragscode dient in van 

toepassing zijnde situaties tevens als bescherming. Behalve de formele gedragsregels geldt dat 

betrokkenen zoveel als mogelijk handelen in de geest van wat met deze gedragsregels beoogd wordt. 

In geval van twijfel wordt eerst contact opgenomen met de commissie FCI Obedience en daarna zo 

nodig met portefeuillehouder keurmeesterzaken en / of portefeuillehouder sporten van de Raad van 

Beheer. Overtreden van deze gedragsregels kan leiden tot disciplinaire maatregelen zoals beschreven 

in hoofdstuk 6 van dit reglement. 
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4.1 ALGEMEEN 

a. Een keurmeester respecteert de FCI Obedience regels en behandelt alle deelnemers in de sport 

gelijkwaardig en met respect tijdens de uitoefening van zijn rol. 

b. Een keurmeester gebruikt geen fysiek, mentaal of verbaal geweld in de sport of anderszins. 

c. Het gedrag van de keurmeester tijdens de uitoefening van zijn rol is betrouwbaar en onberispelijk. 

d. Een keurmeester dient zich op een correcte en respectvolle wijze te kleden tijdens de uitoefening 

van zijn rol. 

e. De keurmeester is zich ervan bewust dat hij/zij ook buiten de uitoefening van zijn/haar rol een 

voorbeeldfunctie heeft en gedraagt zich overeenkomstig. 

 

4.2 DE WEDSTRIJD 

a. Een keurmeester dient zich in de uitoefening van zijn functie te conformeren aan de regels FCI 

Obedience (nationaal en internationaal). 

b. In de ring gedraagt een keurmeester zich correct en beoordeelt alle honden en deelnemers zonder 

onderscheid. 

c. Een keurmeester is beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 

d. Een keurmeester zorgt ervoor, dat zijn gedrag zowel in als buiten de ring sportief en onberispelijk 

is. 

e. Een keurmeester gaat verantwoord om met de tot hem ter beschikking gestelde materialen. 

f. Een keurmeester voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen inclusief hun honden 

en zichzelf. 

g. De keurmeester neemt bij het uitvoeren van zijn taak het welzijn van een hond in acht, waarbij hij / 

zij tevens de eigenaren van honden instrueert om zo welzijnsvriendelijk mogelijk met hun hond 

om te gaan. 

h. De keurmeester zal, voor zover in zijn vermogen ligt, de keuringen effectief en vlot doen laten 

verlopen, waarbij zowel iedere hond alsook de deelnemer en organisaties gelijkwaardig en met 

respect zal worden gekeurd respectievelijk behandeld. 

i. Een keurmeester mag tijdens het uitoefenen van zijn functie geen andere taken / functies 

uitoefenen alvorens zijn rol als keurmeester beëindigd is. 

j. Tijdens het keuren mag er geen gebruik worden gemaakt van een mobiele telefoon (behoudens 

noodsituaties), er niet gerookt worden en mag er zolang de keurmeester in functie is geen alcohol 

genuttigd worden.` 

 

4.3 DE KEURMEESTER ALS HONDENSPORTER 

a. Een keurmeester mag zelf geen hond uitbrengen alvorens zijn rol als keurmeester beëindigd is. 

 

4.4 COLLEGA KEURMEESTER 

a. De keurmeester toont respect voor collega keurmeester. 

b. De keurmeester kan collega keurmeester onder vier ogen advies geven. 

c. De keurmeester dient in uitlatingen respectvol te zijn ten opzichte van zijn collega keurmeesters 

en geen kritiek te uiten op de keuringen van zijn collega keurmeester. 

d. Een keurmeester bespreekt klachten over een collega keurmeester bij de commissie van de 

desbetreffende sport discipline of bij de portefeuillehouder keurmeesterzaken / sporten van de 

Raad van Beheer. 

 

4.5 DE NEDERLANDSE KYNOLOGIE 

a. Een keurmeester is gehouden aan de regels in het Kynologisch Reglement (KR) en de krachtens 

het KR vastgestelde reglementen en voorschriften. 

b. Een keurmeester zal in zijn keuringen in binnen- en buitenland de Nederlandse kynologie naar 

beste kunnen in positieve zin uitdragen en vertegenwoordigen. 
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4.6 KEURINGEN 

a. Een keurmeester moet zorgvuldig omgaan met een eenmaal aangenomen keuring. Annulering kan 

alleen plaatsvinden op grond van bijzondere omstandigheden of met instemming van de 

organisator. 

b. Een keurmeester mag geen dubbele keurafspraken maken. Daarbij dient wel in acht genomen te 

worden dat het de plicht is van de organisatie van het evenement waar de keurmeester moet 

keuren om de keurmeester een definitieve schriftelijke bevestiging te sturen. Zolang de 

keurmeester geen definitieve schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, staat het hem vrij om een 

andere keurafspraak te maken. 

c. Een keurmeester is niet verplicht om een keuring aan te nemen. 

d. De keurmeester mag niet “solliciteren” naar keurafspraken, waar dan ook en onder welke 

omstandigheden dan ook. 

e. Een keurmeester komt niet te laat voor een keurafspraak en verlaat het terrein van de wedstrijd 

niet voordat alle met hem overeengekomen taken zijn nagekomen, behoudens bijzondere 

omstandigheden. 

f. De keurmeester dient kritiek die geuit wordt op diens keuren op gepaste wijze te respecteren. 

Kritiek die niet is gebaseerd op het leveren van een positief kritische visie, maar bedoeld om de 

keurmeester als keurmeester in een kwaad daglicht te stellen of diens reputatie te beschadigen, 

rapporteert hij – vergezeld met bewijsmateriaal en feiten – bij de Raad van Beheer die deze 

kwestie zo nodig ter beoordeling aan het Tuchtcollege zal voorleggen. 

 

5. RECHTEN & PLICHTEN VAN EEN KEURMEESTER 

5.1 RECHTEN 

a. Een internationaal keurmeester mag optreden als zijnde gedelegeerde op een evenement van de 

raad van beheer, mits hij daartoe aangesteld is door de commissie FCI Obedience. 

 

5.2 PLICHTEN 

a. De door de keurmeester afgekeurde materialen dienen schriftelijk gemeld te worden bij de 

commissie FCI Obedience. Tevens verstrekt de keurmeester de betreffende organisatie een 

schriftelijke toelichting op zijn/haar besluit tot het afkeuren van materialen. 

b. Een keurmeester meldt alle bijzondere zaken aan de commissie FCI Obedience 

c. Van een keurmeester mag verwacht worden dat hij / zij zoveel mogelijk gehoor geeft aan 

uitnodigingen c.q. oproepen tot bijwonen van (bij)scholingsdagen, informatiebijeenkomsten, 

keurmeesters vergaderingen etc. Ik zou dit als eis willen zien 

d. Een keurmeester dient minimaal 3 wedstrijden in 2 jaar te keuren in Nederland. 

e. Een keurmeester dient zelf in de desbetreffende sportdiscipline als deelnemer mee te doen. Na 

zijn actieve carrière als deelnemer mag de keurmeester nog maximaal 4 jaar keuren waarna men 

op de lijst van niet ambterende keurmeesters wordt geplaatst. 

f. Bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd wordt de keurmeester op de lijst van niet ambterende 

keurmeesters geplaatst. 

g. De keurmeester aanvaardt de rechtsmacht van de Raad van Beheer en door of namens hem 

vastgestelde reglementen en regelgeving en zal in zijn functioneren de richtlijnen en aanwijzingen, 

die hem/haar door of namens het bestuur van de Raad van Beheer toekomen, volgen. 

h. Voor bovenstaande punten kan op grond van bijzondere omstandigheden dispensatie verleend 

worden door het bestuur van de Raad van Beheer 
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6. DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 

a. Overtredingen en klachten op basis van dit reglement gedragscode keurmeesters worden per 

individuele overtreding c.q. klacht door het bestuur van de Raad van Beheer onderzocht en zo 

nodig ter behandeling en besluitvorming doorgezonden aan het Tuchtcollege. 

b. Het bestuur van de Raad van Beheer kan op basis van het bepaalde in dit reglement of het 

Kynologisch Reglement keurmeesters hun status als internationaal keurmeester afnemen. 

c. Het bestuur van de Raad van Beheer kan op basis van het bepaalde in dit reglement of het 

Kynologisch Reglement besluiten om keurmeesters geen toestemming meer te verlenen om in 

het (buiten)land te keuren voor een bepaalde periode. 

d. Het bestuur van de Raad van Beheer kan op basis van het bepaalde in dit reglement of het 

Kynologisch Reglement aspirant keurmeesters uitsluiten van de opleiding tot keurmeester 

en/of – indien de opleiding reeds is afgerond – besluiten een aspirant keurmeester niet te 

benoemen tot keurmeester. 

e. Het bestuur van de Raad van Beheer kan op basis van het bepaalde in dit reglement of het 

Kynologisch Reglement keurmeesters en/of officials voor een bepaalde periode schorsen 

indien de zaak wordt doorgezonden aan het Tuchtcollege. De schorsing eindigt automatisch 

na de uitspraak van het Tuchtcollege. 




