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Enkele tips als voorbereiding op een show.
Een inschrijfformulier kunt u ontvangen via:
1.
2.
3.

www.raadvanbeheer.nl
hondenbladen: Hondenwereld en Onze Hond plaatsen ze regelmatig
Op de site van de organiserende vereniging.

U mag altijd kopieën gebruiken.
Vul het formulier in met behulp van de stamboom van uw hond, dit om fouten
te voorkomen. Doe dit altijd met de computer of in blokletters.
Het is handig een kopie te maken van het inschrijfformulier, opdat u altijd alles,
zoals b.v. aanvangstijd, hoe laat gaat het gebouw open, een eventuele
routebeschrijving, bij de hand hebt. Maak ook een kopie van uw betaling.
Als u dan ook een kopie van de stamboom van de hond maakt, kunt u deze bij
de ‘showspullen’ van uw hond houden.
Veel shows kennen het toelaten van een maximum aantal honden. Wacht dus
niet te lang met aanmelden. Zodra de show ‘vol’ is, wordt u afgewezen.
Er zijn maar twee manieren om uw inschrijfgeld retour te ontvangen:
1.
als een show het maximum aantal honden heeft bereikt
2.
als er een andere keurmeester gaat keuren dan vermeld staat in de
aankondiging.
U mag dan kiezen: of u komt toch of u krijgt uw inschrijfgeld op verzoek retour.
ANDERS NOOIT.
Van de showorganisatie ontvangt u na de sluitingsdatum een ‘entreekaart’
(bevestigingskaart). Hierop staat over welke show het gaat en in welke klasse en
met welk nummer u bent ingedeeld.
VERGEET NIET DEZE KAART MEE TE NEMEN.
De entree kaart komt met een e-mail en een uitprint moet meegenomen worden
aangezien U ‘m absoluut nodig hebt in de ring.
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De vacht.
Als uw hond nog naar een trimmer/trimster moet, maak dan bijtijds een
afspraak. Deze mensen hebben het druk en er zijn vast meer honden, die ook
naar dezelfde show gaan.
Laat dit ook niet op de laatste dag doen, want dan ziet de hond er zo ‘geknipt’
uit.
Overleg dit met uw trimmer/trimster, die kan u hier het beste advies in geven.
Voor goede adressen kunt u altijd bij uw rasvereniging terecht. Ook de fokker
van uw hond kan u hierbij behulpzaam zijn.
Honden die niet getrimd hoeven te worden, moeten nog wel schoon zijn. Als het
even kan, is het aan te raden zo’n week van tevoren de hond in bad/onder de
douche te stoppen.
Probeer dit inderdaad in ieder geval een paar dagen van te voren te doen, dan
heeft de vacht nog de kans weer optimaal te worden. Geldt niet voor alle rassen,
soms is het beter het een dag van tevoren te doen.
Zorg er verder voor dat ogen, oren en tanden/kiezen schoon zijn en de nagels
niet te lang.

Erg belangrijk is:
•
•
•
•
•

Loopse teven zijn toegestaan en er bestaat een spray “no love” tegen de
geur.
Reuen moeten twee teelballen zichtbaar/voelbaar hebben.
Schone oren / ogen / vacht.
Let op de vachtconditie, een hond ‘uit’ vacht heeft geen dan wel minder
kans op een plaatsing.
Zorg dat u er zelf verzorgd uitziet, maar overdrijf dit ook weer niet.
Het is geen modeshow. Draag goed schoeisel, waarop u goed uit de voeten
kunt, waarmee u niet wegglijdt en wat geen lawaai maakt.

Het is heel nuttig om, voordat de hond naar de show gaat, een beetje met hem of
haar te oefenen, anders wordt het misschien wel een heel gehannes in de ring,
terwijl met training uw hond er veel voordeliger uit komt.

Ringtraining
Veel kynologenverenigingen geven de gelegenheid om bij hun de zogenaamde
‘ringtraining’ te volgen, zo ook KC Gooi- en Eemland.
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Wat u in ieder geval met uw hond moet oefenen:
•
•
•

het blijven staan en laten betasten
het gebit tonen (dit kan de keurmeester doen of u zelf)
het lopen.

STAAN
‘Goed’ staat een hond als de voorbenen van bovenaf gezien echt recht onder de
hond staan. De achterbenen horen iets wijder te staan dan de hond breed is. Let
er vooral op dat de hond achter niet ‘nauw’ staat.
Voor voldoende hoeking van het achterbeen moet het onderste gedeelte van het
been loodrecht naar beneden staan (wat voor het ene ras goed is, kan voor een
ander ras te weinig gehoekt zijn of juist te veel).
Wen de hond eraan dat er aan zijn benen wordt gezeten.
De manier om de voorbenen van een hond te verzetten, is het been bij de
elleboog vastpakken en niet lager zoals bij de voet.
Dit wordt door de hond het minst hinderlijk gevonden.
Let er ook op dat de hond goed op zijn voeten staat en niet met doorgezakte
polsen en/of gespreide tenen. Voorkom ook het ‘Frans staan’, d.w.z. staan met
naar buiten gedraaide voeten
Wat heel goed werkt, is dit ‘staan’ een keer voor de spiegel te oefenen, dan ziet u
met heel andere ogen hoe het er van een afstand voor de keurmeester uit ziet.
LOPEN
De hond wordt altijd ‘in draf’ geshowd: recht op en neer, in een cirkel en in een
driehoek (de triangel). Oefen deze drie een keer voor een spiegel.
Let hierbij op de keurmeester en de ringmeester, zij geven u de nodige
aanwijzingen.
De gemiddelde ring op een tentoonstelling is niet groot, maak gebruik van de
totale oppervlakte die tot uw beschikking staat en loop dus door tot in de
hoeken.
Bij het lopen is de hond altijd aan uw linkerkant en wij lopen ook altijd in
dezelfde richting: namelijk tegen de klok in.
Als u een hond heeft met de neiging om te snel te willen en/of te gaan springen,
dan moet u vooral niet te snel van start gaan. Begin in gewoon looptempo en
voer dit met een stap of twee op tot draf.
Met een hond die van zichzelf gemakkelijk in telgang gaat, moet u juist wel vlot
van start gaan, in de hoop dat de hond dan in draf geraakt of vanuit de zit met
een rukje aan de lijn vlot starten.

4

Wil het nu helemaal niet, dan is het niet gek om even overnieuw te beginnen.
Pak die gelegenheid om u te verbeteren gewoon.
De loopfiguur ‘de triangel’ is er voor bedoeld de keurmeester de gelegenheid te
geven het gangwerk van uw hond van achteren, opzij en van voren te
beoordelen. Zorg ervoor dat dit dan ook mogelijk is, loop geen cirkel maar rechte
lijnen, snijd geen hoeken af en zorg ervoor dat de hond weer precies op de
keurmeester af komt en niet een paar meter verder.
Al naar gelang er ruimte in de ring is, wordt deze figuur als volgt gelopen:

Voor ons, degenen die de hond voorbrengen, geldt nog een andere belangrijke
regel:
U mag nooit het zicht van de keurmeester op de hond belemmeren.
Dit houdt in dat wanneer de keurmeester om de hond heen loopt tijdens het
‘staan’, wij aan de andere kant van de hond ook als het ware ‘meedraaien’. Dit is
over het algemeen nog wel te onthouden. Ingewikkelder wordt het als hier
tijdens het laten zien van het gangwerk, het ‘lopen’ dus, ook op gelet moet
worden. Hierop wordt tijdens de ringtraining, als het goed is, ook geoefend.
Houd het voor de hond leuk, deze trainingen, ga dus niet te lang door en
stimuleer uw hond op een positieve manier. Let er bij het laten ‘staan’ op dat u
hem/haar geen zeer doet in een poging om hem/haar ‘goed neer te zetten’.
Denk hierbij ook aan uw ringen !
Uw hond heeft aan één akelige ervaring genoeg om al zijn/haar plezier in de
show te laten verdwijnen.
Kleine rassen worden over het algemeen op een tafel door de keurmeester aan
een nader onderzoek onderworpen. Train hierop thuis met de hond, dan staat
hij/zij daar niet meer vreemd tegenover.
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We komen steeds dichter bij de grote dag.
Het is handig de dag voor de show alles klaar te legen wat u mee wilt nemen,
opdat u niets vergeet.
PAKLIJST:
•
kam en borstel,
•
inentingsboekje/dierenpaspoort/evt. rashondenlogboek,
•
een deken of een bench,
•
een waterbak,
•
poepzakjes, keukenrol en plastic zak voor de rommel,
•
lekkers voor het kunnen showen (kaas, lever, worst),
•
showlijntje,
•
kopie van de stamboom/inschrijfformulieren,
•
rashondenlogboek van je hond is niet verplicht en evt. te bestellen bij
www.raadvanbeheer.nl
•
de inschrijfkaart van de hond, toegangs bewijs en bewijs van betaling,
•
stoeltje voor uzelf, een ballpoint en veiligheidsspeld,
•
eten en drinken voor uzelf en voor uw hond,
•
een hangslotje met een ketting om de bench af te sluiten,
•
geld, want er zijn altijd stands waar u leuke dingen kunt kopen J
Denk eraan, dat wanneer er familieleden meegaan of meerdere honden van het
gezin als bezoekers, voor deze een entreekaartje gekocht moet worden.

De dag van de show.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

laat uw hond thuis uit en geef hem/haar weinig of niet te eten,
ga op tijd weg en houd rekening met oponthoud,
neem uw hond mee (grapje),
bij de ingang moet u soms lang wachten; LET GOED OP UW HOND,
als u te laat komt, mag u er NIET meer in, dus zorg dat u 1,5 uur voor
aanvang aanwezig bent,
uw hond kan gecontroleerd worden door de dierenarts, u moet dan het
inentingsboekje/dierenpaspoort laten zien, u ontvangt hierna op uw
inschrijfkaart een stempel dat u bij de dierenarts bent geweest,
bij binnenkomst ontvangt u ook de catalogus na het tonen van de
inschrijfkaart,
Op de site van de organiserende vereniging kunt u vanaf ongeveer een
week voor de dag vinden in welke ring u moet zijn,
meld u vervolgens aan bij de tafel in uw ring en geef uw uitgeprinte bewijs
van inschrijving af en evt. het logboekje, dan krijg u uw catalogusnummer
en hierna moet u op het schoolbord kijken wanneer uw ras aan de beurt is
om gekeurd te worden.

LET ALTIJD OP, ER ZIJN MENSEN DIE U IN DE GATEN HOUDEN OM HUN
SLAG TE SLAAN OP EEN MOMENT DAT U NIET OPLET.
LAAT UW HOND DUS NOOIT ALLEEN.
Als u weggaat bij de bench, vraag dan altijd of andere bekenden op willen letten.
Laat nooit iets buiten de bench staan of liggen.
Wanneer u nog even de tijd hebt, loop dan met uw hond eens wat rond, dan kan
hij/zij vast wennen. Maar maak hem/haar ook weer niet te moe, zodat hij/zij er
straks in de ring sloom bij gaat staan.
HOUDT GOED IN DE GATEN HOE LAAT UW HOND GEKEURD WORDT, ER
IS NAMELIJK NIEMAND DIE U OPROEPT OF KOMT HALEN. HET IS
GEHEEL UW EIGEN VERANTWOORDING.
Denk er ook aan dat uw hond en u zenuwachtig zijn in deze hele nieuwe
omgeving, maar dat zijn de andere honden en mensen ook. Er kunnen dus altijd
honden tegen elkaar uitvallen of totaal anders reageren dan ze normaal doen.
BLIJF DUS ALTIJD GOED OP UW EIGEN HOND LETTEN !!
De keurmeester heeft het recht om een hond die uitvalt EN degene naar wie
hij/zij uitvalt, uit de ring te verwijderen en te diskwalificeren.
Er is nog een andere aanleiding om iemand met zijn/haar hond te
diskwalificeren en dat is met een moeilijk woord ‘double handling’.
In gewoon Nederlands betekent dit dat het verboden is om de hond attent te
laten staan door een bekende BUITEN de ring de aandacht van de hond te laten
trekken, door roepen, of gerommel met een piepbeest of balletje of zo. Een van
de taken van de ringmeester is om hierop te letten en er tegen op te treden. In het
ergste geval volgt inderdaad diskwalificatie. Dan toch maar liever thuis wat
meer oefenen, zou ik zo zeggen !
Double handling moet u echter niet verwarren met de hulpmiddeltjes die u zelf
gebruikt om uw hond beter te laten showen, een stukje kaas, lever of een balletje,
zijn volkomen legale middelen.
Let in de ring altijd goed op de aanwijzingen van de ringmeester en de
keurmeester. Hij of zij zal u een aantal vragen stellen (in ieder geval hoe oud uw
hond is) en vertellen wat er van u en uw hond verlangd wordt.
Na de keuring haalt u uw keurverslagen en evt. uw logboek op bij het
ringpersoneel en het aandenken bij het secretariaat.
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Kijk evt. alvast -als u de gelegenheid hebt- naar het keuren van de honden door
de keurmeester, voordat u aan de beurt bent, dan heeft u een beetje een idee hoe
deze speciale keurmeester te werk gaat. Alleen als u mag verschijnen in de
erering moet u blijven en dit wordt u verteld door de keurmeester.
U bent verplicht de hond uit te laten op de speciaal daarvoor aangewezen
plaatsen op het terrein. Deze zijn vaak erg vies, voor teven is dit een veel groter
probleem dan voor reuen. Teven kunnen daardoor zomaar de hele dag hun plas
en hoop ophouden. Ga dus gelijk als u buiten de show komt, even met de hond
dollen en spelen EN uitlaten.
Wij wensen u een hele goede en succesvolle dag toe.
Let wel, het is een erg vermoeiende dag voor uw hond en uzelf.
HOUD WEL VOOR OGEN:
•
•

•
•
•

dat uw hond de mooiste is van de show,
dat u zich nooit van de wijs laat brengen door het oordeel van één
keurmeester, want de een vindt uw hond misschien heel mooi en de ander
een stuk minder en dat hangt ook vaak af van de persoonlijke voorkeur
van de keurmeester,
wees trots op uw hond als hij/zij goed zijn/haar best heeft gedaan,
dat de inschrijfgelden voor een show variëren, zie de mededelingen van de
organisaties,
dat de sluitingsdatum voor de inschrijving ca 6 tot 3 weken voor een show
is.

We hopen dat u met deze tips een beter idee heeft gekregen van wat er allemaal
komt kijken voordat u naar een show gaat en hoe het er op zo’n dag toegaat.
Het is ook leuk en leerzaam gewoon eens een keer te gaan kijken, zonder dat u
een hond heeft ingeschreven.
Bij sommige tentoonstellingen is het toegestaan om als bezoeker uw hond mee te
nemen, raadpleeg de betreffende organisaties.
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Wie kunt u bellen of e-mailen ?
Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij een les:
Neem dan contact op met uw instructeur: zie daarvoor uw leskaart en de lijst
in het clubblad of kijk onder Contact op de website.
Vlak voor het lesuur kunt u ook de kantine bellen.
Kantine: 035-683 86 09
Website: www.kc-gooieneemland.nl
Ingeval u de ledenadministratie of een van de cursusadministraties wil bellen
of e-mailen, dan kunt u de contact informatie hiervan vinden in het clubblad
of op de website onder Contact.
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