
Toelichting op het “showen” van je hond op de beoordelingsdag. 

 

Op de beoordelingsmiddag worden de honden beoordeeld (gekeurd) door speciaal hiervoor 

opgeleide keurmeesters. Het laten zien van je hond aan de keurmeester wordt ook showen genoemd 

en showen van uw hond is niet moeilijk maar het is wel handig om te weten wat er van u en uw hond 

verwacht wordt. 

 

Voorbereiding op de beoordelingsdag is als volgt: 

Zorg dat uw hond schoon en klitvrij is, een grondige kambeurt in de week voor de beoordelingsdag is 

voldoende, hij hoeft dus niet naar de trimsalon e.d. (tenzij u natuurlijk er zelf niet meer doorheen 

komt) en hij hoeft dus ook niet geknipt e.d. te worden, juist niet !!! 

Daarnaast is het belangrijk dat u een normale halsband en riem meeneemt waaraan u de hond 

showt, tijdens de keuring mag de hond niet aan de flexielijn of katrol. Dit omdat de hond dan niet 

voldoende onder controle te houden is.  

Hou er rekening mee dat het een buiten gebeuren op een grasveld is, dus zorg voor praktische 

kleding en schoeisel, als het slecht weer is wordt de keuring binnen in de rijbak van de manege 

gehouden. 

Neem een eigen stoel mee en, als het een zomerse dag wordt, een parasol of iets dergelijks, het 

terrein is groot genoeg maar niet overal is schaduw. 

 

Bij binnenkomst moet u zich melden bij de organisatie, daar krijgt u uw nummer, en een 

deelnemerslijst waarop de volgorde van keuren vermeld staat en in welke ring uw hond gekeurd 

wordt. 

 

Zorg dat u op tijd aanwezig bent, de keuring begint om 13.30 maar niet iedereen is meteen aan de 

beurt, dus de meesten hebben ruim de tijd om voor die tijd al even de kunst af te kijken. 

 

Er worden 2 “ringen” uitgezet, dat zijn afgebakende stukken veld waarin de keuring plaats vindt. 

Daarin wordt er per groep gekeurd. 

 

Alle anderen kunnen met hun stoelen e.d. een plekje om de ring heen zoeken.  

Let er wel op dat de honden (die nog niet aan de beurt zijn) niet te dicht bij de ring zitten, zodat ze de 

honden in de ring niet hinderen.  



Ook mogen de honden niet loslopen, er zijn vlakbij het terrein voldoende mogelijkheden om met de 

hond te wandelen of te spelen, let wel op wanneer u aan de beurt bent, zodat er niet op u gewacht 

hoeft te worden. 

En natuurlijk ruimt iedereen de ongelukjes van zijn eigen honden op, zelf poepzakjes e.d. meenemen. 

Afvalcontainers zijn aanwezig 

 

De keuring verloopt volgens bepaalde regels en daarom hier een toelichting voor de onervaren 

begeleider. 

 

De ringmeester roept de nummers op die aan de beurt zijn. 

Er wordt in groepjes gekeurd, de nestgenoten worden in één groep gekeurd en alle anderen met 

leeftijdsgenoten. Zie deelnemers lijst. 

Als u opgeroepen wordt, stelt u zich op nummer volgorde in de ring aan de zijkant op. De 

ringmeester wijst u wel wat de bedoeling is. 

 

Meestal begint de keurmeester met iedereen tegelijkertijd een rondje door de ring te laten lopen, dit 

om te zien hoe de honden lopen en hoe ze op elkaar reageren. 

Het dan de bedoeling dat u achter elkaar aan in een kalm drafje dat rondje loopt en dat uw hond 

gewoon netjes naast u loopt aan een gewone riem (GEEN FLEXI-LIJN) dus niet galopperen, huppelen, 

trekken en andere gekkigheid en ook niet met de buurman en/of buurvrouw laten spelen.  

En ik weet het…. Het is moeilijk met dat jonge spul, maar spelen kan voor of na de keuring, buiten de 

ring.  

Daarom ook het advies om dit thuis vast te oefenen. 

 

Daarna roept de keurmeester elke hond op volgorde één voor één bij zich. 

Dan laat u uw hond een paar meter voor de keurmeester staan, zodat de keurmeester vanuit alle 

posities de hond kan bekijken, en ook de hond kan betasten. Soms vraagt de keurmeester om de 

hond op een speciale tafel te laten staan (wel vasthouden natuurlijk) 

Punt voor punt bekijkt de keurmeester dan uw hond, dus is het belangrijk dat uw hond het prima 

vindt dat hij aangeraakt wordt, de keurmeester kijkt b.v. naar de ogen, de vacht enz. Het gebit 

bekijken behoort ook tot één van die punten.  

En dat is weleens lastig. De keurmeester wil de stand van de kaken zien, dus voorzichtig de lippen 

optillen met de tanden op elkaar en ook wil de keurmeester zien of het gebit compleet is. 



Een hond die daar geen ervaring heeft zal dit niet zo leuk vinden en misschien tegenstribbelen, dus 

ook dat moet u thuis vast even oefenen. 

Ook laat de keurmeester u weer een stukje met de hond lopen om zijn gangwerk te beoordelen, ook 

nu loopt u in een kalm drafje, zo dat de hond ook in een drafje naast u loopt, hij mag niet gaan 

galopperen want dan kan de keurmeester zijn gangwerk niet beoordelen. 

 

Tijdens deze keuring dicteert de keurmeester haar bevindingen aan de schrijver die het 

keurrapportje invult. Dit keurrapport krijgt u na de keuringen mee. 

Deze totale keuring duurt per hond ong. 5 minuten, maar u verlaat de ring pas als de hele groep klaar 

is. 

 

En nu klinkt dit misschien allemaal erg ingewikkeld maar dat is het absoluut niet, de ringmeester en 

keurmeester geven precies aan wat de bedoeling is en iedereen weet dat er op deze dag héél veel 

jonge onervaren honden aanwezig zijn en dat daardoor alles niet even perfect verloopt. 

Want vooral de pubers willen wel eens tegendraads zijn… en de hele kleintjes snappen er natuurlijk 

ook nog niet zoveel van… maar met bovenstaande handgrepen is het net wat gemakkelijker alles in 

goede banen te leiden.   

Maar het allerbelangrijkste van deze dag is natuurlijk dat iedereen het naar z’n zin heeft. 

U als schapendoes bezitter, omdat u een keurrapportje krijgt van uw hond, en dat u daarnaast 

allerlei nieuwe schapendoesmensen leert kennen, en misschien de broertjes en zusjes van uw hond 

weer eens ziet. 

De fokker omdat hij zo al zijn pups van afgelopen jaar terug kan zien en te kijken hoe ze zich hebben 

ontwikkeld en weer even met u bij te kletsen en hier en daar misschien nog een advies te geven. 

En wij als bestuur omdat we op deze manier kunnen kijken hoe het met ons ras gesteld is, en waar 

eventueel op gelet moet worden in het fokprogramma. 

 

 

J.W.G 


