KORTE UITLEG RASEXAMENS VOOR VERENIGINGEN
Aanvraag rasexamen
Een van de taken van een rasvereniging is het met enige regelmaat organiseren van een rasexamen.
Als rasvereniging kunt u een rasexamen, ook wel keurmeesterexamen genoemd, aanvragen bij de
Raad van Beheer. Het liefst via de site op het besloten deel van de verenigingen
(https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voorverenigingen/aanvraagformulieren/aanvragen-rasexamen/). Op deze zelfde pagina van de site vindt u
ook een “Handleiding organisatie rasexamens voor rasverenigingen” waarin u kunt lezen hoe een en
ander in zijn werk gaat.
Voor informatie of problemen bij het aanmelden: rasexamens@raadvanbeheer.nl.
Naast de zogenaamde volledige examens, die u als rasvereniging kunt aanvragen, bestaan er ook
compacte examens. Deze worden door en vanuit de Raad van Beheer georganiseerd.
Voor compacte examens komen kandidaten in aanmerking, die al een lange keurervaring hebben en
voldoen aan de daaraan door de Raad van Beheer gestelde eisen.
Meestal worden compacte examens gecombineerd met volledige examens, maar het kan zo zijn dat
er geen volledige examens gepland zijn voor een ras en er wel behoefte is bij een of meerdere
kandidaten om een compact examen te doen.
Een kandidaat kan dit bij een rasvereniging melden en vragen of de rasvereniging wil meewerken aan
het organiseren van een compact examen tijdens een clubactiviteit, bijvoorbeeld een jonge
hondendag, clubmatch of inventarisatiedag. De kandidaat vraagt dan bij de Raad van Beheer een
compact examen aan waarbij de toestemming van de rasvereniging wordt toegevoegd, al dan niet met
namen van Nederlandse keurmeesters die daar aanwezig zijn. Hiervoor staat een termijn van 6
maanden om alle betrokkenen op de hoogte te kunnen stellen.
Organisatie rasexamen
 Volledig
Het volledige rasexamen bestaat uit een praktijkgedeelte: 3 reuen (30 minuten) en 3 teven (30
minuten) plus een theoriegedeelte (30 minuten). Bij rassen met variëteiten, zoals bijv. Poedels of
Schnauzers, wijken deze tijden af.
De rasvereniging zorgt voor 3 reuen en 3 teven plus voor elk geslacht een reservehond van
voldoende rastype en met voldoende verschillen.
 Compact
Het compacte rasexamen bestaat uit een praktijkgedeelte: 3 honden in totaal, liefst beide
geslachten (30 minuten) plus een theoriegedeelte (15 minuten). Bij rassen met variëteiten, zoals
bijv. Poedels of Schnauzers, wijken deze tijden af.
De Raad van Beheer kiest voor een volledig examen uit de door de rasvereniging voorgedragen vier
namen van keurmeesters in ieder geval één keurmeester als examinator en wijst voor een compact
examen beide examinatoren aan. Voor beide soorten examens zorgt de Raad van Beheer er voor dat
er een gedelegeerde (1 bij compact, 2 bij volledig) bij het examen aanwezig is.
 Tijdens een dag voor volledige examens leggen de compact kandidaten een examen af:
o Tijdens het volledige examen voor hetzelfde ras;
o Tijdens volledige examens van andere rassen en in dat geval wordt aan de rasvereniging(en)
gevraagd of zij willen meewerken aan dit compact examen door voor examenhonden te
zorgen (3 honden van liefst verschillend geslacht).
 Tijdens een clubactiviteit worden de honden gevraagd die daar al aanwezig zijn of waarvan de
eigenaar bereid is om een (extra) hond mee te nemen.
De keuze voor welke honden kan in overleg met de aangewezen examinatoren.

In alle gevallen moeten de examenhonden elk een eigen handler hebben omdat ze gelijktijdig
voorgebracht worden.
De kosten
De reiskosten voor de examinatoren en gedelegeerden zijn in alle gevallen voor de Raad van Beheer.
De reiskosten voor de eigenaren/handlers van de examenhonden zijn voor de rasvereniging(en).
Tijdens de volledige examens wordt door de Raad van Beheer gezorgd voor een lunch en
consumpties voor alle officials, de handlers van de examenhonden en maximaal 3 bestuursleden.
De kosten voor het opleidingstraject (verplicht voorafgaand aan een volledig examen) zijn geheel voor
de rasvereniging die hiervan een deel kan terugvragen via een bijdrage van de kandidaten. In
uitzonderlijke gevallen kan een tegemoetkoming in de kosten bij de Raad van Beheer worden
aangevraagd worden via keurmeesters@raadvanbeheer.nl (zie voor de criteria hiervoor de
Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid (versie augustus 2014).

