Handleiding
Kampioenschapsclubmatches V.2017
(herschreven versie t.o.v. 2010-2014)

RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH
GEBIED IN NEDERLAND

NB: de uitvoeringsregels en het Kynologisch reglement zijn onverkort
van toepassing op Kampioenschapsclubmatches.

Deze handleiding is slechts een hulpmiddel. In geval de handleiding afwijkt van het Kynologisch
reglement of de uitvoeringsregels, prevaleren het KR en de uitvoeringsregels.
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Hoofdstuk 1:
a.

b.

c.

Voorwaarden
1. Een aangesloten Rasvereniging mag ieder jaar een Kampioenschapsclubmatch organiseren, behoudens eventuele
schorsingen of andere disciplinaire maatregelen welke door het bestuur van de Raad van Beheer of het
Tuchtcollege zijn opgelegd.
2. Een kampioenschapsclubmatch mag in de maanden mei t/m september in de openlucht georganiseerd worden.
3. De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van de regels gesteld in het Kynologisch Reglement en door
het bestuur van de Raad van Beheer vastgestelde regelgeving en – omdat Nederland de FCI normen respecteert de FCI (FCI reglement voor FCI keurmeesters).
4. De organisator verzekert zich tegen schade, voortvloeiende uit wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden.
5. Controleer aan de hand van de lijst van Nederlandse CAC/CACIB tentoonstellingen of de datum van de KCM al
dan niet in het voorgestelde weekend van een tentoonstelling valt. U mag de Kampioenschapsclubmatch voor uw
ras(sen) niet organiseren op de dag dat op een tentoonstelling uw ras wordt gekeurd; wel op de andere dag in
datzelfde weekend.

Keurmeesters
1. Nodig uw keurmeester op tijd uit en controleer of deze uw ras mag keuren. Laat de keurmeester u een
bevestiging sturen dat hij/zij dat bewuste weekend voor u reserveert.
2. Op een KCM mag een keurmeester niet meer dan 70 honden keuren. Zie Artikel IV.102 van het KR..
• De Raad van Beheer kan dispensatie verlenen bij een inschrijving van meer dan 70 honden.
• De dispensatie dient u op verzoek aan een eventueel aanwezige gedelegeerde te kunnen tonen.
3. Een keurmeester mag slechts op eigen verzoek of met diens toestemming worden vervangen.

Locatie
1. Leg de locatie vast. Houd rekening met het reserveren van voldoende ruimte om:
a. ringen van voldoende grootte uit te kunnen zetten. Onderstaand zijn de minimale maten. Heeft u voldoende
ruimte, dan adviseren wij u grotere ringen uit te zetten.
1. Schofthoogte vanaf 60 cm.
minimaal 100 m2
2. Schofthoogte vanaf 40 cm.
minimaal 80 m2
3. Schofthoogte minder dan 40 cm. minimaal 60 m2
b. te voldoen aan een minimale totale oppervlakte van 7,5 m² per ingeschreven hond (excl. ruimte voor stands,
catering, toiletten enz. ).
2. U dient rekening te houden met voldoende toiletruimte voor alle aanwezigen in de juiste verhouding. Hierbij
moet worden uitgegaan van 2 % als norm. Uitgaande van 50 inschrijvingen zou dit theoretisch 1 toilet zijn.
Echter het minimum is: Dames 2 toiletten – Heren 1 urinoir en 1 toilet.
3. Er moet in de nabije omgeving ruimte zijn om de hond(en) uit te laten. Biedt de mogelijkheid om met behulp van
poepzakjes de uitwerpselen op te ruimen.
4. Organiseert u een clubmatch buiten, zorg er dan voor dat er, per ring, een partytent van voldoende grootte
(minimaal 3x3 meter) wordt opgezet zodat de ringmedewerkers en keurmeester hier voldoende zit- en
werkruimte hebben.
5. Controleer of er voldoende parkeergelegenheid is.

Hoofdstuk 2:
a.

De allereerste aanzet

De aanvraag bij de Raad van Beheer

De aanvraag (Art. IV.97 KR)
https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voorverenigingen/aanvraagformulieren/aanvragen-kampioenschapsclubmatch/
1. U dient uw aanvraag voor het houden van een Kampioenschapsclubmatch tenminste 12 weken vóór de datum
van de KCM in te dienen bij de Raad van Beheer.
2. In de aanvraag dient u de volgende zaken op te nemen:
a. Datum.
b. Locatiegegevens met vermelding binnen of buiten.
c. Naam van de keurmeester(s) en volledige adresgegevens. Indien bekend kan dit bij aanvraag
geschieden, anders uiterlijk 6 weken voor aanvang van de KCM.
d. Nodigt u meerdere keurmeesters uit voor één ras dan geeft u bij de aanvraag aan wie de reuen, de teven
en/of welke klassen gaat keuren.
e. De titel Clubwinnaar hoeft niet meer apart te worden aangevraagd. Deze wordt automatisch bij een KCM
verleend aan de Beste van het Ras.
f. Wilt u dat een gedelegeerde van de Raad van Beheer tijdens uw KCM aanwezig zal zijn dan dient u dit te
vermelden (eventueel omkleed met reden).
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b.

De vergunning
1. U ontvangt van de Raad van Beheer bij akkoord een brief met de goedkeuring voor:
a. De datum.
b. De locatie.
c. De keurmeester(s) die aan het ras het CAC mogen geven.
d. Eventuele aanwijzing gedelegeerde (dit kan ook in een later stadium gebeuren).

Hoofdstuk 3:
a.

Verdere voorbereiding

Nadat de vergunning is gekregen
Ringmedewerkers regelen: per ring: 1x ringmeester, 1x schrijver, 1x commissaris (bij numeriek grote aantallen
per ras kan volstaan worden met een ringmeester en een schrijver die samen ook de taak van commissaris
uitvoeren.

Indien een aspirant keurmeester stage wenst te lopen dan moet deze zich, conform het stageprotocol, bij u
melden en ingeschreven staan bij de rasvereniging en de Raad van Beheer. Daarnaast dient hij zelf contact op te
nemen met de keurmeester en ook zijn toestemming te vragen (zie hiervoor het stageprotocol op de website van
de Raad van Beheer).
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/rasexamens/

b.

c.

U kunt nu het inschrijfformulier definitief klaar maken en publiceren in uw clubblad en website.

De inschrijving
Op het inschrijfformulier dienen een aantal punten verplicht te worden opgenomen. Stelt u inschrijving via internet of
e-mail open dan dienen onderstaande punten ook te worden opgenomen in het online inschrijfformulier.
1. Dat de Kampioenschapsclubmatch onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer wordt georganiseerd.
2. De datum.
3. De locatie.
4. De naam van de keurmeester(s) en de klassen/geslachten die deze gaa(t)n keuren Bij meerdere keurmeesters
geeft u op uw website of inschrijfformulier aan welke keurmeester de beste reu, beste teef en BOB gaat kiezen;
5. Vertegenwoordigt uw rasvereniging meerdere rassen, dan moet ook de keurmeester die BIS gaat kiezen vermeld
worden.
6. Gegevens van de hond en eigenaar: ras, naam van de hond, geslacht van de hond, stamboomnummer,
geboortedatum, fokker, vader, moeder, naam eigenaar + NAW gegevens en e-mailadres.
7. Welke klassen worden opengesteld (zie bijlage 1).
8. De inschrijfbedragen en de bankgegevens.
U mag aan de exposant geen andere bedragen in rekening brengen dan het inschrijfgeld (toeslag). Wel mag u een
lager tarief hanteren voor leden (korting). Ook mag u een korting geven als exposanten voor een bepaalde datum
het inschrijfgeld betalen.
9. Contactgegevens van de organisatie.
10. Sluitingsdatum inschrijving,
11. Regels van de Raad van Beheer omtrent het couperen, besmettelijke ziekten, vaccinatie, etc. (zie bijzondere
voorwaarden en regel).
12. Vermelden: “door in te schrijven aanvaart de exposant de rechtsmacht van de Raad van Beheer en verklaart
bekend te zijn met het gestelde in het KR. De exposant/eigenaar kan zich nimmer op onbekendheid hiermee
beroepen”.
13. Extra regels die u als rasvereniging zelf vooraf stelt. Deze mogen wel strenger, maar niet in strijd zijn met het KR.

Openstelling inschrijving
Nadat de inschrijving is geopend dient u de volgende regels in acht te nemen:
1. Organisator zorgt dat niemand, uitgezonderd de personen die belast zijn met de verwerking, inzage krijgt in de
inschrijvingen.
2. Indien de organisatie een bepaalde inschrijving niet heeft ontvangen, maar wel voor sluitingsdatum het
inschrijfgeld, dan wordt de hond toegelaten tot de KCM, tenzij dit inschrijfgeld na sluitingsdatum, maar voor de
KCM is teruggestort. De hond wordt dan toegevoegd met een catalogusnummer volgend op het laatst bekende
catalogusnummer (A-nummers zijn niet toegestaan). De hond wordt in de juiste klasse gekeurd, maar wel als
laatste in deze klasse.

Handleiding KCM V. 2017 – Hulpmiddel bij de organisatie van een kampioenschapsclubmatch

Pagina 4 van 19

d.

e.

Overzicht en omschrijving klassen en leeftijd
De individuele klassen worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum
waarop de hond wordt geshowd, beslissend is:
1. Jongste Puppyklas: voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog
niet hebben bereikt.
2. Puppyklas: voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet
hebben bereikt.
3. Jeugdklas: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet
hebben bereikt.
4. Tussenklas: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet
hebben bereikt.
5. Openklas: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
6. Fokkersklas: honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en waarvan de fokker gelijk is aan de 1e
eigenaar.
7. Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad
van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door het desbetreffende overkoepelende
organisatie een verklaring (FCI model) als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 is afgegeven. Een fotokopie van de
gebruikshondenverklaring dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet wordt
meegestuurd wordt de hond in de openklas ingeschreven.
8. Kampioensklas: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een Nationale of
internationale FCI-erkende kampioenstitel hebben behaald. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels
door de overkoepelende organisatie dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet
wordt meegestuurd wordt de hond in de openklas ingeschreven.
9. Veteranenklas: voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.
Titels
1. voldoende voor de kampioensklas en mogen vermeld worden in de catalogus:
a. de nationale titels (bijv. NL kamp. DE kamp. of NL/DE kamp.)
b. de titel CIB (Internationaal kampioen)
c. de titel CIE (Internationaal schoonheidskampioen)

2. Niet voldoende voor de kampioensklas, maar mogen wel vermeld worden in de catalogus:
a. de titels JW (jeugdwinner), W (winner) en VW (veteranenwinner) gevolgd door het jaartal.
b. de titels Benelux Jeugd Winner, Benelux Winner of Benelux Veteranenwinner, gevolgd door het jaartal.
c. de titel CW (clubwinnaar) gevolgd door het jaartal.
d. de titel NJK (Nederlands jeugdkampioen).
e. de titel NVK (Nederlands veteranenkampioen).
f. de titels EJK (Europees jeugdkampioen FCI) en EK (Europees kampioen FCI) gevolgd door het jaartal.
g. de titels JWK (jeugdwereldkampioen FCI) en WK (wereldkampioen FCI) gevolgd door het jaartal.
h. de titel HvhJ (Hond van het Jaar), gevolgd door het jaartal.

f.

Voor de Nationale lijst gebruiken we afkortingen volgens de officiële 2-letterige ISO landenlijst (zie verenigingspagina
voor organisatoren op de website). Andere titels/diploma’s worden niet vermeld (zoals Bundessieger, Brabowinner,
IPO, G&GII, VZH of diverse <jeugd>titels die op sommige, meest buitenlandse shows verkregen kunnen worden –
vaak zien we staan Multi Ch. en/of BISS en/of res. WK en/of res EK. Dit zijn niet bestaande titels en mogen
dientengevolge NIET vermeld worden).

Collectieve klassen
Deze worden als volgt gedefinieerd:
1. Fokkerijklasse: minimaal drie en maximaal vijf honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het geslacht gefokt
door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijs in diens eigendom. Let op! Meestal hebben de honden dezelfde
kennelnaam, maar dat hoeft niet zo te zijn. Mogelijk werd eerder gefokt zonder of onder een andere kennelnaam
en een kennelnaam kan ook toebehoren aan verschillende personen. De natuurlijke persoon is de fokker en die
moet gelijk zijn.
2. Koppelklasse: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit in eigendom van dezelfde (eerste)
eigenaar.
3. Nakomelingenklasse: deze bestaat uit een reu of teef met minimaal drie en maximaal vijf van zijn/haar
nakomelingen uit de eerste generatie.
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g.

h.

i.

Keurmeesterwissel en terugtrekken exposant.
Het kan voorkomen dat een keurmeester is verhinderd (bijv. door ziekte, privéomstandigheden) en dat u dus een
andere keurmeester uit moet nodigen. De procedure is dan:
1. Voordat u de exposanten informeert bericht u de Raad van Beheer over de keurmeesterwijziging. Daar wordt
gecontroleerd of de nieuw gevraagde keurmeester het ras mag keuren.
2. Dan informeert u de betreffende exposanten per mail of brief EN via uw website:
a. Dat de eerder aangestelde keurmeester is verhinderd (evt. met reden omkleed).
b. Welke keurmeester de keuring gaat overnemen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunt u
besluiten om een andere keurmeester aan te trekken of de honden te verdelen over de overige
keurmeesters, met dien verstande dat het aantal honden niet boven het maximum van 70 honden per
keurmeester uitkomt.
c. Als de wissel kort voor- of op de dag van de show is , dan kan de exposant de hond terugtrekken vóór de
eerste hond van die exposant wordt gekeurd. U dient dan het inschrijfgeld terug te betalen.
d. Als de wissel minimaal 2 weken voor de show schriftelijk (per email is voldoende) is doorgegeven, kan de
exposant besluiten zijn/haar honden niet uit te brengen, echter terugtrekken is dan niet mogelijk en hoeft
er ook geen inschrijfgeld te worden terugbetaald.
Zie ook artikel IV.32 (lid 1 t/m 4) en artikel IV.67 lid 3.
3. Indien op de dag van de show honden worden teruggetrokken moet op het het keurverslag, de witte kaart en in de
catalogus voor de Raad van Beheer aangegeven worden: ”teruggetrokken” of “vervallen”.
Weigering exposanten.
Het komt voor dat de organisatie van een KCM exposanten wil weigeren om aan de KCM deel te nemen. Een KCM kent
(net als tentoonstellingen) een open inschrijving – iedereen kan inschrijven. Weigering kan alleen op de volgende
gronden (zie artikel IV.18 KR):
1. Indien het inschrijfgeld op de daarvoor gestelde datum niet is ontvangen kan de inschrijving worden geweigerd.
2. Als de inschrijving niet is geweigerd kan de toelating worden geweigerd indien ten tijde van de toelating het
inschrijfgeld nog steeds niet is ontvangen.
3. De inschrijving kan eveneens worden geweigerd indien op grond van het gedrag van de exposant bij vorige
exposities ernstig rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat hij het inschrijfgeld niet zal betalen of
zich anderszins zal misdragen.
4. De inschrijving wordt in ieder geval geweigerd indien de exposant of zijn hond gediskwalificeerd is ten tijde van
de expositie waarvoor is ingeschreven
Couperen
1. Gecoupeerde oren:
Het is verboden om aan de oren gecoupeerde honden mee te laten doen aan de expositie.
2. Gecoupeerde staart:
Hierin zijn verschillende mogelijkheden:
a. Toegelaten mogen worden die honden die vóór 31-08-2001 aan de staart zijn gecoupeerd.
b. Toegelaten mogen worden die honden die in het buitenland aan de staart zijn gecoupeerd voordat daar
een wettelijk coupeerverbod in werking trad.
c. Toegelaten mogen worden honden waarvan om medische reden de staart is geamputeerd of staartloos
geboren zijn. De exposant moet deze verklaring meenemen naar de show en op verzoek aan de dierenarts c.q.
de keurmeester overleggen.

Hoofdstuk 4:

Voorbereiding secretariaat

Het secretariaat heeft de volgende taken:
1. Alle inschrijvingen worden op een duidelijk wijze opgeslagen in een (elektronisch) bestand.
2. Alle inschrijvingen worden gecontroleerd op ras, geslacht, geboortedatum, variëteit, kleur en of de hond in de
juiste klas is ingeschreven. (klassen: zie overzicht klassen en leeftijd)
3. De exposant ontvangt tenminste 5 dagen voor de Kampioenschapsclubmatch een brief of e-mail met daarop:
a. Vanaf welke tijd de honden worden verwacht.
b. Het aanvangstijdstip.
c. Locatiegegevens (evt. routebeschrijving)
d. Indien de rasvereniging het belangrijk acht dat er een dierenartsenkeuring plaatsvindt, moet dit aan de
exposant worden medegedeeld.
e. De mededeling dat de eigenaar het (Europees) hondenpaspoort meeneemt.
f. Dat (indien men deze toelaat) eigenaren van bezoekershonden het (Europees) hondenpaspoort van de hond
moeten kunnen overleggen en aantonen dat de hond voldoende beschermd is tegen ziekten waartegen in de
regel geënt wordt (zie bijzondere voorwaarden).
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Hoofdstuk 5:

Keurmeesters en medewerkers:

1. De organisator deelt aan de keurmeester(s) mee:
a. Hoe de reis en (eventuele) overnachting wordt geregeld alsmede het vervoer naar de locatie
b. De routebeschrijving naar de locatie voor met eigen vervoer komende keurmeesters.
c. Het tijdstip van aanvang en tijdstip van ontvangst.
d. Het aantal honden dat die keurmeester moet keuren.
e. De wijze van afrekening voor de gereden kilometers (€ 0,35 per KM) en het keurloon (€ 50,00 per dag) Indien
overeengekomen met de keurmeester kan hiervan afgeweken worden. Indien niet specifiek geregeld dienen
organisaties zich te houden aan de vergoedingen zoals deze opgenomen zijn in het FCI reglement (Nederland
volgt hierin de FCI regels).

2. De organisator deelt de ringmedewerkers mee:
a. Tijdstip waarop deze verwacht worden: tenminste 1 uur voor aanvang van de keuringen zodat zij de tafel met
keurverslagen, ringnummers etc. vast klaar kunnen maken en exposanten kunnen ontvangen.
b. Reiskostenvergoeding.
c. De taak waarvoor zij zijn ingedeeld, bij welke keurmeester en in welke ring. verder de handleiding KCM)

3. Rasspecifieke instructies
De organisatie dient er zorg voor te dragen dat de juiste formulieren beschikbaar zijn m.b.t. de rasspecifieke
instructies. Deze dienen ca. 2 weken voor de show naar de keurmeester(s) te worden gestuurd en daarnaast –
voorzien van naam keurmeester, datum keuring enz. in de ring beschikbaar te zijn. De organisatie is er voor
verantwoordelijk dat de formulieren ook daadwerkelijk worden ingevuld (keurmeesters zijn dit verplicht) en dat
de ingevulde formulieren zo spoedig mogelijk naar de Raad van Beheer worden gestuurd, maar in ieder geval
binnen 2 weken na de KCM (Raad van Beheer, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam). De formulieren kunt u vinden
via showen-met-je-hond/regelgeving-voor-het-showen-van-honden/.

4. De organisator deelt de overige medewerkers mee:
a. Tijdstip waarop deze verwacht worden en taakverdeling.

5. De organisator zorgt ervoor dat:
a. Er een EHBO’er of BHV’er aanwezig is of bekend is welke huisartsenpost dienst heeft.
b. Er bekend is welke dierenarts dienst heeft of dat de dierenambulance binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
6. De organisator deelt de eventuele gedelegeerde van de Raad van Beheer mede: ( zie ook hoofdstuk 10)
a. Het tijdstip waarop deze verwacht wordt.
b. De locatie van de Kampioenschapsclubmatch en een routebeschrijving.
c. Eventuele andere relevante informatie omtrent keurmeesters, tijden, etc.

Hoofdstuk 6:
a.

De opbouw

Voorbereiding
1. Uitzetten ringen.
2. Klaar zetten ringafscheiding: zorg dat exposanten aan minimaal twee zijden kunnen zitten.
3. Zorg dat in elke ring materiaal is om uitwerpselen op te ruimen (bijv. poepzakjes, keukenrol, schoonmaakmiddel
enz.).
4. Plaats een voldoende grote tafel in de ring, zodat de ringmedewerkers en de keurmeester ruimte hebben voor de
werkzaamheden.
5. Zorg voor voldoende keurverslagen (ook blanco), witte kaarten, ringnummers, CAC/res. CAC kaarten enz.
6. Zorg voor voldoende werkmateriaal in de ring(en) (bijv. pennen, paperclips, stiften, handdoekjes,
desinfectiemiddel, afvalzakje, enz.).
7. Bij kleine rassen dient u te zorgen voor een (trim)tafel waarop de keurmeester de hond kan keuren(zie de
rassenlijst op de verenigingspagina waarop staat welke honden op tafel kunnen worden gekeurd). Het is aan de
keurmeester om te beslissen of deze hier gebruik van maakt. Zorg dat de tafel stevig is en stevig staat en dat
het tafelblad niet glad is (trimtafel of vloerbedekking o.i.d.).
8. Zorg voor een goede geluidsinstallatie zodat iedereen u duidelijk kan verstaan.
9. Geef duidelijk aan waar de hondenuitlaatplaats is en plaats opruimbakken (leeg deze ook regelmatig). Gaat u
voor de grootte van de uitlaatplaats uit van gemiddeld 0,6 m² per hond (6 m² per 10 honden). Zorg ook voor
asbakken of bakken met zand zodat de exposanten de (brandende) sigaretten niet op de grond gooien.
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b.

c.

Op de dag
1. Ontvangst keurmeester(s), eventuele gedelegeerde en dierenarts, ringmedewerkers en andere door de vereniging
uitgenodigde gasten.
2. Ontvangst van de exposanten.
3. Oplossen eventuele problemen bij de inschrijvingen.
a. Betaling van de nog niet ontvangen inschrijfgelden.
b. Corrigeren van eventueel gemaakte fouten (bijv. verwisseling reu/teef).
Klas aanpassen mag alleen indien uit de inschrijvingsformulieren blijkt dat door de organisatie een fout is
gemaakt of als de hond is ingeschreven in een klas waarin hij niet mag uitkomen.

Ringmedewerkers
Hiervoor verwijzen wij naar de richtlijnen voor ringmedewerkers. Deze zijn te downloaden van de verenigingspagina
(voorheen extranet).
https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/organisatie-exposities1/

Hoofdstuk 7:
a.

De administratie

De catalogus
De organisatie zorgt voor een catalogus waarin in ieder geval de volgende items zijn opgenomen:
1. Dat de Kampioenschapsclubmatch met goedkeuring van de Raad van Beheer plaatsvindt.
2. Datum, locatie en tijdstip.
3. De belangrijkste verenigingsgegevens (bestuur, contactgegevens, enz.).
4. Het programma van de dag.
5. De eventueel aanwezige gedelegeerde.
6. De uitgenodigde keurmeester(s) met de te keuren rassen/klassen/geslachten.
7. De eventuele stagiair(e) bij de desbetreffende keurmeester.
8. De ringindeling en eventueel de ringmedewerkers.
9. Kort uittreksel showreglement. ***** zie pagina 12 van dit dodument
10. Te winnen titel: CW = Clubwinnaar + jaartal.
11. Lijst met namen (rassen) van de deelnemers in de opengestelde optionele klassen: koppelklas, fokkerijklas,
nakomelingenklas.
12. Ingeschreven honden.
De volgorde waarin de klassen worden gekeurd is per 1-8-2016 vrij gelaten aan de organisatie (bijvoorbeeld
beginnen met de veteranenklas). Echter het kan voor de exposanten verwarrend zijn als er op iedere show in een
andere volgorde gekeurd wordt. Het advies is dan ook om de (verplichte) volgorde van de tentoonstellingen aan te
houden zijnde:
a. REUEN: Jongste Puppyklas, Puppyklas, Jeugdklas, Tussenklas, Openklas, Gebruikshondenklas, Kampioensklas,
Veteranenklas
b. TEVEN: Jongste Puppyklas, Puppyklas, Jeugdklas, Tussenklas, Openklas, Gebruikshondenklas, Kampioensklas,
Veteranenklas.
De fokkersklas (geen klas op de tentoonstellingen) wordt in de regel gekeurd voor of na de openklas.
Indien een hond geïmporteerd is uit het buitenland dient achter het NHSB nummer Imp. (land) te staan (indien
opgegeven). Als er nog geen NHSB-nummer voor deze hond uitgegeven is (bijvoorbeeld als de export pedigree
nog niet binnen is) zet men stamb. aangevr. Imp. (land). NHSB aangevraagd kan nooit opgenomen worden in de
catalogus. Bij in Nederland geboren honden staat deze al op de factuur die de fokker ca. een week na de geboorte
van de pups ontvangt. Zodra men de export pedigree naar de Raad van Beheer stuurt krijgt men per omgaande een
factuur waarop het toegekende NHSB nummer wordt vermeld.
13. Alfabetische lijst inschrijvers
Hierin wordt alleen de 1e eigenaar opgenomen, zoals ook op de stamboom / het eigendomsbewijs staat. Medeeigenaren mogen in deze lijst niet worden opgenomen. Vermeld worden voorletters + achternaam (mag ook
andersom, maar altijd op alfabetische volgorde van achternaam), adres met huisnummer, postcode, woonplaats en
eventueel land, catalogusnummers van de bij deze exposant ingeschreven hond(en).
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b.

c.

Het keurverslag
Het keurverslag dient dubbel te zijn, d.w.z. dat op het onderste vel de geschreven tekst en informatie wordt
doorgedrukt. U kunt het keurverslag ook enkelvoudig maken, maar dan dient u tijdens de Kampioenschapsclubmatch
te beschikken over een kopieerapparaat, zodat u kopieën van de keurverslagen kunt maken. Het origineel gaat naar
de exposant en de doorslag naar de administratie van de vereniging.
Een voorbeeld keurverslag is te downloaden van de verenigingspagina van de Raad van Beheer. Het gedeelte boven het
kwalificatieblok is ter vrije invulling qua opbouw. Echter moet minimaal het volgende worden opgenomen:
1. Catalogusnummer
2. Datum en plaats van de show
3. Ras, geslacht en klas
4. Naam van de hond
5. Naam van de keurmeester
Eventueel aan te vullen met:
6. Naam (en logo) van uw rasvereniging
7. Logo van de Raad van Beheer
8. Stamboomnummer
9. Ringnummer
Witte kaarten en kampioenschapskaarten
Op de verenigingspagina kunt u lay-out + uitleg van de witte kaarten downloaden. Om de kaart iets “eigens” te geven
kunt u deze voorzien van bijvoorbeeld uw eigen logo en het logo van de Raad van Beheer.
Ook de kampioenschapskaarten (CAC en res. CAC) worden tegenwoordig door de vereniging zelf gemaakt. (zie
voorbeeld op de verenigingspagina)
Op de CAC-kaart moet de volgende regel worden opgenomen:
- Voorstel tot het toekennen van het CAC (onder voorbehoud bevestiging Raad van Beheer)
Het is namelijk zo dat een keurmeester de hond aanwijst waarvan hij vindt dat deze het CAC verdient. Het CAC is
echter pas daadwerkelijk toegewezen als deze bevestigd is door de Raad van Beheer.

Hoofdstuk 8:
a.

b.

c.

d.

e.

De keuringen

Volgorde van keuren
De rassen en klassen worden gekeurd in de volgorde zoals aangegeven in de catalogus. Hier mag niet van worden
afgeweken.

Wijziging van klas
Redenen kunnen zijn:
1. Het niet juist zijn van het geslacht van de hond: reu of teef.
2. In een verkeerde klasse zijn ingeschreven qua leeftijd.
Dit mag op de dag van de KCM worden gewijzigd (ook doorgeven aan de administratie van de Raad van Beheer). Let
op! Is de hond ingeschreven in een klas waarin deze v.w.b. de leeftijd ook mag staan, dan kan de klas NIET meer
gewijzigd worden, tenzij dit een fout van de organisatie is (met bewijsstukken).
Het komt voor dat exposanten op een later tijdstip (dan de inschrijving is gesloten) het kampioenschapsbewijs of
gebruikshondenverklaring aan u toesturen. Is de catalogus nog niet gedrukt dan kunt u de hond nog overschrijven
naar de Gebruikshonden of Kampioensklasse.
Dit mag als de catalogus al naar de drukker is, of op de dag zelf, niet meer gewijzigd worden, ook al heeft de
exposant het bewijs dan bij zich.
Verloop
1. De klassen moeten in de volgorde, zoals vermeld in de catalogus, worden gekeurd.
2. U kunt besluiten om tussen de klassen een pauze te houden. Dit dient vooraf kenbaar te worden gemaakt in de
catalogus.

Plaatsing
Voor de plaatsing in de klassen, beste reu, beste teef en de toewijzing van het CAC/res. CAC verwijzen wij naar de
richtlijnen voor ringmedewerkers. U vindt deze op de verenigingspagina (voorheen extranet) op de website van de
Raad van Beheer.
(https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/organisatie-exposities1/)

Best in Show
Heeft U een Best in Show (bij rasverenigingen met meerdere rassen/variëteiten) dan komen alle Besten van het Ras
c.q. de variëteit hiervoor in aanmerking. Alle gekozen besten van het Ras zijn verplicht om hier aan deel te nemen.
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f.

Ere-keuringen
De volgorde van de erekeuring dient in de catalogus te zijn opgenomen bijvoorbeeld:
1. Junior Handling of Kind Hond show
2. Koppelklasse
3. Fokkerijklasse
4. Nakomelingenklasse
5. Beste Jongste Pup
6. Beste Pup
7. Beste Jeugdhond
8. Beste Gebruikshond
9. Beste Veteraan
10. Best in Show met daarin eventueel de Beste zelfgefokte hond.

Bij KCM’s voor meerdere rassen worden de extra keuringen gezien als aparte keuringen. Bij voorkeur wordt hiervoor
een andere keurmeester aangewezen dan de keurmeester die BIS keurt. In dat geval worden de beste jongste pup,
pup, jeugdhond, gebruikshond en veteraan van het ras in de ring van het ras gekozen en de besten vóór de verkiezing
Best in Show.

Hoofdstuk 9:

Toezending gegevens aan Raad van Beheer en melding voor Hond van het Jaar Show

1. Na afloop van de Kampioenschapsclubmatch zorgt het secretariaat dat alle bescheiden (witte kaart(en) en
catalogus met uitslagen*) zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken naar de Raad van Beheer,
afdeling Kampioenschapsclubmatches worden gezonden. Zijn er wijzigingen die nog niet in de gedrukte catalogus
zijn opgenomen, dan dienen deze apart doorgegeven te worden.

* Tegenwoordig maakt bijna iedereen de catalogus met de computer. De Raad van Beheer wil echter een volledig
met uitslagen ingevulde catalogus op papier ontvangen. Vanzelfsprekend kunt u daarnaast ook een Excelbestand
van de catalogus, waar de uitslagen zijn ingevuld, zenden.

2. Na afloop van de KCM ontvangt u van de Raad van Beheer een rekening met hierop een specificatie van de (bij het
Tarievenbesluit vastgestelde) bedragen. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
3. Alle clubwinnaars komen in aanmerking voor deelname aan de Hond van het Jaar Show (mits van een in
Nederland woonachtige eigenaar en ingeschreven in het NHSB). De organisatie/rasvereniging moet hiervoor een
formulier in te vullen, direct na de KCM. Dit formulier staat op de website van de Raad van Beheer
www.houdenvanhonden.nl, actief met je hond, showen met je hond/hond van het jaar show/aanmelden
clubwinnaar.

*Direct na de KCM moet een volledig, met uitslagen aangevulde catalogus, gestuurd worden aan de Raad van Beheer, t.a.v.
de kampioensafdeling, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam. Aan de hand van deze ingevulde catalogus worden de CAC’s
bevestigd aan de exposant(en).

Uw aandacht voor het volgende:
Het blijkt dat verenigingen de hierboven onder punt 1 genoemde gegevens niet tijdig aan de Raad van Beheer zenden. De
verwerking van de gegevens voor de kampioenschappen voor de exposanten komt dan in gevaar, waardoor u als
vereniging de exposant dupeert.

Eventuele klachten van exposanten over het niet tijdig ontvangen van de Kampioenschappen worden bij de rasvereniging
neergelegd. U zult deze klachten dan zelf moeten afhandelen.
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Hoofdstuk 10: Keurmeesters, stagiair(e)s en gedelegeerden
a.

b.

Keurmeesters en stagiair(e)s
1. De keurmeesters en stagiair(e)s dienen zich aan de regels van de FCI (code of commitment) en de Raad van Beheer
te houden. U vindt de gedragsregels en een link naar de code of commitment op de website.
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/gedragscode-voor-exterieurkeurmeesters/
2. De regels waar zowel de stagiair(e)s, de keurmeester als de organisatie zich aan dienen te houden vindt u in het
stageprotocol https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/rasexamens/

Gedelegeerde Raad van Beheer
Redenen voor aanwezigheid van een gedelegeerde kunnen zijn:
1. Dat u de Raad van Beheer heeft verzocht om een gedelegeerde aanwezig te laten zijn.
2. De Raad van Beheer wijst zelf een gedelegeerde aan (i.v.m. een jubileumshow of i.v.m. verwachte problemen in
organisatie/met exposanten).
Het kantoor van de Raad van Beheer stelt u op de hoogte van de komst van de gedelegeerde. Met ingang van 2016
bestaat de taak van de gedelegeerde ook uit controle op het welzijn van de honden, steekproefsgewijs controleren van
entingsboekjes en uitlezen van de chip enz.
Naar de gedelegeerde (of door de Raad van Beheer daartoe aangewezen persoon) heeft u de volgende verplichtingen:
1. U deelt de gedelegeerde mede dat u bericht heeft ontvangen van zijn of haar komst, stuurt een routebeschrijving
toe en de planning van de dag,
2. U ontvangt de gedelegeerde, geeft hem of haar een catalogus en geeft relevante informatie.

De gedelegeerde van de Raad heeft de volgende taken:
1. Toezien op de handhaving van het KR en het FCI reglement.
2. Waar nodig als adviseur optreden.
3. Steekproef administratie: De complete administratie dient aanwezig te zijn op de KCM. Dit mag digitaal zijn, maar
niet alleen online. Ook als er geen internetverbinding is moet de gedelegeerde de administratie kunnen inzien en
bewijzen voor de kampioensklas of gebruikshondenklas kunnen controleren.
4. Het verloop van de dag wordt verwerkt in een rapport, waarvan u een afschrift ontvangt.

Na afloop van de show kan de gedelegeerde met u alvast een aantal punten doornemen welke een volgende keer
verbeterd zouden moeten worden.
Het kan zijn dat op basis van het gedelegeerderapport de Raad van Beheer besluit om een volgende
Kampioenschapsclubmatch weer een gedelegeerde te sturen.

Hoofdstuk 11: Bijzondere voorwaarden en regels
Er zijn twee opties.

1. Mogelijkheid 1.
Minimaal moet onderstaande tekst op het inschrijfformulier of in de tentoonstellingsregels en op de website van
de kampioenschapsclubmatch worden opgenomen. In ieder geval in het Nederlands en - zo u wilt - in het Engels.
Op verzoek bent u verplicht de regels op papier aan de exposant te zenden.

NEDERLANDS:
• De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt
bekend te zijn met dit reglement.
• De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels
(reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of titerbepaling met einddatum welke door een
praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort moet zijn opgenomen. Verder verklaart de
inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf
weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige
andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde
omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de
eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.
• De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd. Honden met
gecoupeerde oren mogen/kunnen niet deelnemen, ongeacht het land waar de hond geboren/gecoupeerd is.
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• Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het
buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling
deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze
amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door
een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring
dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten
deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren- en aan de staart gecoupeerd is, in een land
waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van
staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden op het inschrijfformulier. Niet
toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee
normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of
demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de
verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden
geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
• Door in te schrijven verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

2. Mogelijkheid 2.
U kunt ook besluiten bovenstaande (minimale) regels alleen op uw website op te nemen. Op verzoek bent u
verplicht de regels op papier aan de exposant te zenden. U dient dan wel in elk geval onderstaande tekst op het
inschrijfformulier te vermelden.

NEDERLANDS:
De bijzondere voorwaarden (tentoonstellingsregels), de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische
Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit
inschrijfformulier. Door in te schrijven verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren en kunt u
zich nimmer op onbekendheid met de regels beroepen.

ONDERSCHEIDINGEN

Verenigingen die 100 jaar lid zijn van de Raad van Beheer ontvangen een beeltenis.
Een rasvereniging die de beeltenis ontvangt, moet deze gebruiken als een wisseltrofee bij een kampioenschapsclubmatch.

Dit is een uitgave van:

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Postadres: Postbus 75901
1070 AX Amsterdam
Tel.: 020 6644471

Niets van deze uitgave mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Beheer worden
vermenigvuldigd.
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Bijlage 1:
Wij adviseren u volgende regels op uw website en voorin uw catalogus te zetten
(zie ook Hoofdstuk 11 van de handleiding)

Tentoonstellingsregels
• Op de exposities is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland van toepassing.
• De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden op [dag en datum] in het [locatie ], of indien bijzondere
omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur van de vereniging nader te bepalen plaats en
datum.
• De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op het
eigendomsbewijs.
• Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
• Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde
regels.
• Voor alle op de kampioenschapsclubmatch aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden)
moet men het inentingsboekje/Europees hondenpaspoort bij zich hebben en kunnen tonen.
• Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
wordt verstrekt ten behoeve van de expositie zelf, de kampioenschappen, alsmede ten behoeve van activiteiten
van de Raad van Beheer.
• De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht
wordt bekend te zijn met dit reglement.
• De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels
(reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een
praktiserend dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum). Verder verklaart de
inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf
weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige
andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde
omstandigheden zich alsnog voor mochten doen.
• De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat de ingeschreven hond. geboren in welk land dan ook, NIET AAN
DE OREN IS GECOUPEERD. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31
augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de
tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling,
mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie
dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze
verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde
staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren is in een land waar geen coupeerverbod
van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was.
• Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee
normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of
demonstratie zijn ingeschreven.
• Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
• Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere
voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen
keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht
geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
• Artikel VI.17 Kynologisch reglement
o Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere
dwangmiddelen te gebruiken.
o Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te
fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
• Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de
organisatie.
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Klassen en kwalificaties
1. Jongste puppy (4 - 6 maanden)
2. Puppyklas (6 - 9 maanden)
In bovengenoemde klassen kunnen de volgende kwalificaties worden behaald:
Veelbelovend, Belovend, Weinig belovend (of “niet te beoordelen” of “Diskwalificatie”)
3. Jeugdklas (9 - 18 maanden)
4. Tussenklas (15 - 24 maanden)
5. Openklas (15 maanden of ouder)
6. Fokkersklas (15 maanden of ouder – eigenaar is tevens de fokker)
7. Kampioensklas (15 maanden of ouder met een nationale of internationale titel)
8. Veteranenklas (8 jaar of ouder)
In deze klassen kunnen de volgende kwalificaties worden behaald:
Uitmuntend, Zeer goed, Goed, Matig (of “niet te beoordelen” of “Diskwalificatie”)

De beste reu en beste teef uit deze klassen, mits uitmuntend, ontvangen het CAC
Bij inschrijving van meer dan 20 honden (per ras) waarvan minimaal 16 honden daadwerkelijk aanwezig moeten zijn
(excl. jongste pup en puppyklas) is er een dubbel CAC beschikbaar.
Alle besten van het ras krijgen de titel Clubwinner [jaartal]

Bovendien adviseren wij u zowel op uw website als in de catalogus aandacht te besteden aan het beleid van de Raad van
Beheer i.v.m. de gezondheid en welzijn van de honden. In de catalogi van de CAC/CACIB tentoonstellingen wordt hier
aandacht aan besteed. Voor de KCM geldt vanzelfsprekend hetzelfde, bijvoorbeeld op de volgende manier te verwoorden.
Hondenwelzijn
Tijdens deze kampioenschapsclubmatch is het welzijn van de honden van het hoogste belang. Voor alle keurmeesters,
exposanten, fokkers en bezoekers moet het welzijn van de hond prioriteit nr. 1 zijn!

De keurmeesters worden geïnstrueerd – d.m.v. de rasspecifieke instructies en de Basisverklaring voor
exterieurkeurmeesters – er op te letten dat honden die gekeurd worden honden zijn zonder “overdrijving”. Ook is in dit
document veel aandacht voor de bouw, het gebit, de ogen, overgewicht, temperament en gedrag, overvloedige beharing en
verzorging.

De overdrijvingen die vroeger voorkwamen bij sommige rassen zijn anno [jaartal waarin de KCM wordt gehouden] niet
meer gewenst bij de keuringen van deze rassen.

De huidige inzichten, zowel vanuit de fokkerij als ook de ondersteuning door de veterinaire beroepsgroep, maken het
mogelijk om op een verantwoorde wijze tentoonstellingen, kampioenschapsclubmatches en andere keuringen te laten
plaatsvinden. U zult in de eindkeuring zien dat de meest vitale honden de uiteindelijke winnaar zullen zijn.

Gezondheid en welzijn zijn leidend in het beleid van de Raad van Beheer en daarmee in alle activiteiten die plaats vinden
onder auspiciën van de Raad van Beheer.
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Bijlage 2

Uittreksel uit het

KYNOLOGISCH REGLEMENT

Kampioenschapsclubmatches
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Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Titel 5 Kampioenschapsclubmatches Afdeling 1
Voorwaarden voor het organiseren
Artikel IV.97
Een vergunning als bedoeld in artikel IV.13 wordt voor een Kampioenschapsclubmatch uitsluitend verleend aan een
Aangesloten Rasvereniging, die de belangen behartigt van het Ras of de Rassen waarvoor de Kampioenschapsclubmatch
wordt gehouden.

Artikel IV.98
De kosten van een vergunning voor het organiseren van een Kampioenschapsclubmatch worden bepaald in het jaarlijks
vast te stellen Tarievenbesluit. Hiertoe ontvangt de Organisator een factuur welke binnen de daarop gestelde termijn dient
te worden voldaan.
Artikel IV.99
Een verzoek om vergunning als bedoeld in artikel IV.13 wordt ten minste twaalf weken vóór de datum van de
Kampioenschapsclubmatch ingediend.

Artikel IV.100
1. Kampioenschapsclubmatches mogen gedurende het gehele jaar worden gehouden.
2. Indien de verzochte datum voor een te houden Kampioenschapsclubmatch samenvalt met die van een Tentoonstelling,
dan zal slechts toestemming tot het houden van de Kampioenschapsclubmatch gegeven worden, indien het
desbetreffende Ras op een andere dag gekeurd zal worden, dan waarop deze in de keurlijst van de Tentoonstelling
gepland staat.
Artikel IV.101 Vervallen.

Artikel IV.102
1. Voor een Kampioenschapsclubmatch mogen aan een Keurmeester niet meer dan 70 honden per dag ter beoordeling
worden toegewezen. Erekeuringen worden niet meegerekend bij de bepaling van het aantal te keuren honden.
2. De Raad van Beheer kan van het eerste lid dispensatie verlenen.
Artikel IV.103
Een vergunning voor het organiseren van een Kampioenschapsclubmatch zal jaarlijks worden verleend aan elke
Aangesloten Rasvereniging.
Artikel IV.104
De Organisator verzekert zich tegen schade, voortvloeiende uit wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden.
Artikel IV.105 Vervallen

Artikel IV.106
1. De Organisator vraagt uiterlijk zes weken vóór de dag van de Kampioenschapsclubmatch aan de Raad van Beheer
toestemming voor de uit te nodigen Keurmeester(s). De inschrijving mag niet worden opengesteld alvorens de
bedoelde toestemming is verkregen.
2. Indien twee of meer Keurmeesters worden uitgenodigd, wordt reeds bij de openstelling der inschrijving bekend
gemaakt, welke Keurmeester(s) de reuen onderscheidenlijk de teven zullen keuren en eventueel welke klassen zij
zullen keuren.

Artikel IV.107
1. De Organisator mag een eenmaal uitgenodigde Keurmeester slechts met diens toestemming vervangen.
2. Indien een Keurmeester na het verkrijgen van de in artikel IV.106, eerste lid, bedoelde toestemming verhinderd raakt
zijn functie waar te nemen, stelt de Organisator na verkregen goedkeuring van de Raad van Beheer een ander in zijn
plaats.
3. Indien de in het tweede lid bedoelde verhindering aan de Organisator ten minste twee weken vóór de dag van de
Kampioenschapsclubmatch bekend wordt, deelt de Organisator de wijziging in de keurmeesterslijst zo spoedig
mogelijk mee aan de daarbij betrokken Exposanten.
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Artikel IV.108
1. Binnen twee weken na afloop van de Kampioenschapsclubmatch zendt de Organisator aan de Raad van Beheer een
opgave van de namen en adressen van alle Exposanten, van de namen en registratiekenmerken van de ingeschreven
honden alsmede van de aan hen toegekende plaatsingen, kwalificaties en eventuele kampioenschapsprijzen.
2. Vervolgens ontvangt de Organisator een factuur, welke binnen de daarop gestelde termijn dient te worden voldaan, voor
het bedrag van de in artikel IV.110, eerste lid, bedoelde afdracht aan de Raad van Beheer.
Artikel IV.109
1. De Raad van Beheer kan voor een Kampioenschapsclubmatch een gedelegeerde aanwijzen, die de Raad van Beheer op
de Kampioenschapsclubmatch vertegenwoordigt en namens hem toeziet op naleving van dit Reglement.
2. In ieder geval zal er een gedelegeerde aanwezig zijn indien de vereniging daartoe bij de aanvraag van de vergunning
verzoekt dan wel een Kampioenschapsclubmatch organiseert in het kader van een jubileum.
3. De gedelegeerde brengt van zijn bevindingen rapport uit aan de Raad van Beheer. Deze stuurt een kopie van het
rapport aan de Organisator.

Afdeling 2

Inschrijving

Artikel IV.110
1. Het inschrijfgeld voor een Kampioenschapsclubmatch wordt verhoogd met een bij Tarievenbesluit te bepalen bedrag
voor afdracht aan de Raad van Beheer.
2. Indien de Organisator de honden doet benchen, brengt hij daarenboven aan de Exposanten de daarvoor gebruikelijke
kosten in rekening.
3. Aan de Exposanten mogen, afgezien van de prijs van een catalogus, geen andere kosten in rekening worden gebracht
dan administratiekosten in verband met betaling van het inschrijfgeld op of na de eerste dag van de
Kampioenschapsclubmatch.
4. Het is de organisator van een kampioenschapsclubmatch wel toegestaan een gedifferentieerd tarief te hanteren voor
de leden ten opzichte van niet-leden van de vereniging.

Artikel IV.111
1. Voor een Kampioenschapsclubmatch mogen slechts honden worden ingeschreven die tot het desbetreffende Ras, de
desbetreffende Rassen of de desbetreffende Variëteitsgroep(en) behoren.
2. De inschrijving van in het eerste lid bedoelde honden mag slechts worden geweigerd met toestemming van de Raad van
Beheer.
Artikel IV.112
1. Een hond mag slechts in de Fokkerijklasse, de Koppelklasse of de Nakomelingenklasse worden ingeschreven, indien hij
ook in een andere klasse is ingeschreven.
2. Voor het overige mag een hond slechts in één klasse worden ingeschreven.
Artikel IV.113
De inschrijving wordt ten minste twee weken vóór de dag van de KCM gesloten.

Artikel IV.114
Ten minste vijf dagen vóór de Kampioenschapsclubmatch ontvangen de Exposanten hun bewijs van inschrijving, mits het
inschrijfgeld is ontvangen.
Artikel IV.115
Tijdens de Kampioenschapsclubmatch mag geen wijziging worden gebracht in de klasse waarin volgens de catalogus is
ingeschreven, tenzij aan de hand van het inschrijfformulier blijkt dat van de zijde van de Organisator een fout is gemaakt,
in welk geval de fout in overleg met de eventueel aanwezige gedelegeerde van de Raad van Beheer kan worden hersteld.
Afdeling 3

Catalogus

Artikel IV.116
De Organisator stelt een catalogus van de Kampioenschapsclubmatch samen.
Artikel IV.117 Vervallen.
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Afdeling 4

Gang van zaken tijdens de Kampioenschapsclubmatch

Artikel IV.118
1. Indien een hond ten behoeve van de keuring na aanvang van de plaatsing van de betreffende klasse voor de keuring in
de ring verschijnt, wordt hij alsnog gekeurd en gekwalificeerd maar hij komt niet meer voor plaatsing in aanmerking.
2. De Organisator is niet verplicht, de Exposanten voor de keuringen op te roepen of te waarschuwen.
Artikel IV.119
In de ring mogen ere- en onderscheidingstekens, zoals kampioenskruisen en medailles, niet gedragen worden.

Artikel IV.120
1. De Keurmeester mag vóór en tijdens de keuringen de catalogus niet raadplegen.
2. De Keurmeester mag aan de Exposanten vragen stellen, maar hij mag niet met iemand overleg plegen over de waarde
der honden.
Artikel IV.121
De volgorde van de te keuren klassen kan worden bepaald door de organiserende vereniging. Met dien verstande dat de
Fokkerijklas, de Koppelklas en de Nakomelingenklas pas gekeurd mogen worden nadat de Nederlandse
kampioenschapsprijzen en reserve-kampioenschapsprijzen zijn toegekend.

Artikel IV.122
De Keurmeester moet alle door hem gekeurde honden Kwalificeren (uitmuntend, zeer goed, goed of matig) dan wel
Diskwalificeren, met uitzondering van de honden:
a. die zich niet of onvoldoende laten beoordelen (deze krijgt NTB op het verslag);
b. die ingevolge artikel IV.30, eerste lid, uitgesloten zijn van iedere kwalificatie en plaatsing;
c. die in de eventuele Puppy- en/of Jongste puppy klasse zijn ingeschreven. N.B. Deze krijgen de kwalificatie
Veelbelovend, Belovend of Weinig Belovend.

Artikel IV.123
1. De Keurmeester moet in elke klasse ten minste de beste vier honden in onderlinge rangorde plaatsen. Indien in een
klasse minder dan vier honden zijn gekeurd, moeten alle gekwalificeerde honden in onderlinge rangorde worden
geplaatst.
2. De plaatsing moet op voor Exposanten en publiek duidelijke wijze plaats vinden.

Artikel IV.124
1. Indien meerdere Keurmeesters zijn aangewezen om één klasse te keuren, wordt tevoren bekend gemaakt welke
Keurmeester de beste hond van de klasse aanwijst.
2. In het geval bedoeld in het eerste lid, wijst iedere Keurmeester uit de door hem gekeurde honden de beste vier aan
voor de eindkeuring van de klasse. Uit de aldus aangewezen honden wijst de in het eerste lid bedoelde Keurmeester
overeenkomstig artikel IV.123 de beste 4 honden van de klasse aan.

Artikel IV.125
1. Voor de toekenning van de Nederlandse kampioenschapsprijzen kiest de Keurmeester aan het einde van de
klassekeuringen van de reuen, onderscheidenlijk de teven, de beste uit de in elke klasse als nummer 1 geplaatste
honden, met uitzondering van de eventuele Puppy- en/of Jongste puppy klasse, voor zover deze honden voldoen aan
artikel IV.126.
Vervolgens kent hij de reserve-kampioenschapsprijs toe aan de beste der overgebleven honden, aangevuld met de als
nummer 2 geplaatste hond uit de klasse waaruit de kampioen afkomstig is, mits deze hond voldoet aan artikel IV.126.
2. Indien meer dan één Keurmeester de klassekeuringen heeft verricht, kent de Keurmeester van de Open klasse de
kampioenschapsprijs en de reserve- kampioenschapsprijs toe.

Artikel IV.126
Voor de toekenning van een kampioenschapsprijs en een reserve- kampioenschapsprijs komen slechts in aanmerking
honden
a. die de kwalificatie “uitmuntend” hebben behaald, en
b. die, voor zover zij in de Nederlandse stamboekhouding zijn ingeschreven, niet zijn ingeschreven in Bijlage G-0 van het
Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I.
erkende buitenlandse stamboekhouding, of
c. waarvan, voor zover zij zijn ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn
geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de
bedoelde inschrijving.
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Artikel IV.127
1. Vervolgens wijst de Keurmeester van de Open klasse uit de reu en de teef waaraan de kampioenschapsprijzen zijn
toegekend, de beste van het Ras, onderscheidenlijk de Variëteitsgroep, aan.
2. Indien de Open klasse reuen en de Open klasse teven door verschillende Keurmeesters zijn gekeurd, wijzen beide
Keurmeesters gezamenlijk de beste van het Ras aan.
3. Indien de beide in het tweede lid bedoelde Keurmeesters niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de beste van
het Ras aangewezen door een door de eventueel aanwezige gedelegeerde van de Raad van Beheer aan te wijzen
Keurmeester.
4. Vervallen
5. De volgorde van de erekeuring dient als volgt in het programma van de kampioenschapsclubmatch opgenomen te
worden: beste reu, beste teef, de Koppelklasse, de Fokkerijklasse, de Nakomelingenklasse, best in show. De keuring van
de collectieve klassen kan ook ná de best in show plaatsvinden, mits het tijdstip van deze keuringen, c.q. de volgorde
ervan in de erering vooraf in de catalogus is aangegeven.
6. De keuring van beste puppy en beste jongste puppy kan op elk door de organisatie gewenst moment plaatsvinden, mits
het tijdstip van deze keuringen, c.q. de volgorde ervan in de erering vooraf in de catalogus is aangegeven.
7. Vervallen
Artikel IV.128
1. Het oordeel van de Keurmeester is onherroepelijk, tenzij dit in strijd is met dit Reglement.
2. Het oordeel van de Keurmeester staat vast zodra hij de door hem ondertekende witte kaart heeft afgegeven **.

Artikel IV.129
1. De Keurmeester maakt zijn keurverslag in de ring in tweevoud.
2. In het keurverslag vermeldt de Keurmeester alle kwalificaties, kampioenschapsprijzen en diskwalificaties, alsmede alle
gevallen waarin op grond van artikel IV.122 kwalificatie en diskwalificatie achterwege is gebleven. Hij motiveert de
kwalificaties door een korte weergave van zijn oordeel over de aan hem voorgebrachte honden en vermeldt bij iedere
diskwalificatie en het achterwege laten van kwalificatie en diskwalificatie de reden daarvan. De Keurmeester kan in
zijn keurverslag ook de plaatsingen vermelden.
3. Bij verschillen tussen het keurverslag en de in artikel IV.128, tweede lid, bedoelde witte kaart geeft deze laatste de
doorslag.
4. Het eerste exemplaar van het keurverslag is bestemd voor de exposant. Het tweede exemplaar voor de organiserende
vereniging. ****
5. De vereniging mag de keurverslagen in haar clubblad publiceren. Voor publicatie op andere wijze dan hiervoor
aangegeven, is toestemming van de Raad van Beheer vereist.
Artikel IV.130
Indien tijdens of na de Kampioenschapsclubmatch de aan een hond toegekende kwalificatie of plaatsing ongedaan wordt
gemaakt of wordt gecorrigeerd, kunnen met toestemming van de Keurmeester de lager geplaatste honden in plaats
verbeteren.
**
****

Het keurboekje is vervangen door de witte kaart
De doorslag van het keurverslag hoeft niet meer naar de Raad van Beheer gestuurd te worden, maar kan gelijk in
de administratie van de organiserende Vereniging worden bewaard.

Afdeling 5

Prijzen

Artikel IV.131
De Organisator kan kwalificatieprijzen beschikbaar stellen en ereprijzen, speciale prijzen, clubprijzen en extra prijzen
beschikbaar stellen of die beschikbaarstelling aanvaarden.
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