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INLEIDING
Deze verklaring geldt voor FCI exterieurkeurmeesters en andere exterieurkeurmeesters die ambteren op
exposities en activiteiten georganiseerd door de leden van de FCI.
Het is de taak van een keurmeester om de karakteristieke in- en uitwendige eigenschappen van elk ras
binnen de erkende rasstandaard te behouden. Met andere woorden, de belangrijkste taak van de keurmeester is om honden, conform de rasstandaard, te keuren en de honden te beschouwen als mogelijke
fokdieren voor toekomstige generaties. Dit mag nooit ten koste gaan van het welzijn en het welbevinden
van de hond. Honden dienen altijd in staat te zijn de taak uit te kunnen voeren waarvoor zij oorspronkelijk
bedoeld, ontwikkeld en gefokt zijn.
Het is daarom de verantwoordelijkheid van de keurmeester om zowel op de hoogte te zijn van de
rasstandaard, als van de gezondheids- en gedragsproblemen die zich voordoen in elk ras. Een keurmeester
dient vooral aandacht te schenken aan rasspecifieke eigenschappen die de neiging hebben tot overdrijving
welke een ras binnen kunnen sluipen en een negatief effect zouden kunnen hebben op de gezondheid van
de individuele hond.
Daarop aansluitend wordt van de keurmeesters gevraagd ten behoeve van het behoud en de verdere
ontwikkeling van een ras, naar beste kunnen, de gezondheids- en welzijnsaspecten van het ras mee te laten
wegen en dit in het verslag van de hond duidelijk tot uitdrukking te brengen. Honden dienen te allen tijde
geschikt te zijn voor hun oorspronkelijke taak.
Ernstige afwijkingen voor wat betreft het rasspecifieke gedrag mogen nooit worden getolereerd tijdens de
keuring van een ras, en dienen te resulteren in diskwalificatie van de betreffende hond(en).
De keurmeester moet zich ervan bewust zijn dat een rashond met overdreven raskenmerken die kunnen
leiden tot en resulteren in gezondheids-, gedrags- en/of bewegingsproblemen dienen te worden uitgesloten van de fok, en daarom nooit met een ‘Uitmuntend’ mogen worden beoordeeld.
Wanneer een keurmeester problemen constateert bij het ras dat door hem wordt gekeurd, kan hij
verzoeken om een formulier waarop hij een korte inventarisatie kan maken van de door hem bij de keuring
geconstateerde rasspecifieke problemen. De verkregen inventarisatie zal door de nationale kennelclub
waar de hond is geregistreerd, worden gebruikt om de fokkerij bij te stellen en ter bevordering van de
gezondheid van het betreffende ras.

FCI Basisverklaring voor exterieurkeurmeesters: honden geschikt voor hun oorspronkelijke taak

pag. 3

AANDACHTSPUNTEN
Het is van het grootste belang dat elke keurmeester positief blijft keuren en de winnaars selecteert van het
juiste type en algehele kwaliteit, honden die het ideaalbeeld van het ras conform de voor dat ras vastgestelde FCI rasstandaard, het best benaderen.
Het keurverslag moet altijd positief opgesteld zijn, maar het is belangrijk om zorgvuldig en open te zijn over
de relevante gezondheids- en welzijnsaspecten, indien deze de beoordeling en/of plaatsing van de hond
hebben beïnvloed.
Als voorheen, moet een keurmeester evalueren wat hij of zij ziet bij het kwalificeren en plaatsen van de
hond, afwijkingen moeten beoordeeld worden op de mate van imperfectie, en aan het toekennen van een
prijs zijn geen fouten verbonden. Overdrijvingen in bouw en fouten, die de gezondheid van de hond
beïnvloeden, zijn ernstiger zijn dan cosmetische problemen. Keurmeesters wordt verzocht gezondheidsaspecten meer in overweging te nemen dan voorheen, in het bijzonder bij het toekennen van het CAC
en/of CACIB.
Deze algemene instructies op het gebied van gezondheid en gedrag moeten te allen tijde worden
toegepast, ook al is het ras nauwelijks vertegenwoordigd op exposities in het land waar de keurmeester
keurt. We hebben keurmeesters nodig die honden op eenzelfde wijze beoordelen en keuren, ongeacht de
hoogte van de inschrijvingen van een ras op exposities. Alleen zo kunnen we tot een goed en gezond
fokbeleid komen.
Deze lijst met algemene aandachtspunten moet voor rassen waarvoor in de standaard reeds diskwalifi cerende fouten zijn vermeld, niet beschouwd worden als een aanvullende lijst met diskwalificerende
fouten.
Veel voorkomende fouten, die niet gerelateerd worden aan de gezondheid en die niet het gevolg zijn van
overdrijving van raskenmerken in de individuele rassen, zijn hier niet vermeld, maar moeten uiteraard wel
in de keuring worden meegenomen.

ALGEMENE EISEN VOOR ALLE HONDEN
Van keurmeesters wordt verwacht dat zij aandacht besteden aan onderstaande problemen die in ALLE
rassen kunnen voorkomen. Honden die deze problemen vertonen, dienen bij voorkeur een ‘Goed’ als
kwalificatie te krijgen en kunnen in elk geval nooit meer dan de kwalificatie ‘Zeer Goed’ krijgen. Zij mogen
nooit voor een CAC en/of CACIB in aanmerking komen.
DISHARMONIE IN CONSTRUCTIE
Zowel in stand als in beweging moet de hond goed in balans zijn.
Alle honden moeten in staat zijn zonder problemen te bewegen en elke hond moet dat tijdens de keuring in
voldoende mate tonen.
ADEMHALING
Alle honden moeten zowel in stand als gaand in staat zijn normaal te ademen.
Bijzondere aandacht moet daarom worden besteed aan overdrijvingen welke het normaal ademen zouden
kunnen verhinderen, zoals:
- erg luidruchtige ademhaling en/of duidelijk hoorbare ademhalingsnood;
- zeer kleine en nauwelijks geopende neusgaten of neusgaten bedekt met huid.
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GEBIT
Het gebit van de hond moet conform de rasstandaard ontwikkeld zijn.
Bijzondere aandacht voor honden met kaak- en/of gebitsoverdrijvingen, zoals:
- te smalle en te zwakke onderkaak;
- hoektanden die naar binnen staan en soms zelfs het verhemelte zijn ingegroeid;
- extreem kleine gebitselementen;
- niet sluitende kaken.
OGEN
Alle honden moeten heldere en droge ogen hebben zonder enig teken van ongemak.
Bijzondere aandacht voor honden met overdrijvingen welke irritatie(s) aan de ogen kunnen veroorzaken,
zoals:
- overdreven grote en uitpuilende ogen;
- oogleden die te los zijn of te veel hangen;
- zichtbare ontstekingen en/of tranende ogen;
- te kleine en/of te diep liggende ogen.
TE LOSSE HUID
Alle honden moeten een gezonde huid hebben zonder enig teken van ongemak.
Bijzondere aandacht voor honden met overdrijvingen welke irritatie van de huid kunnen veroorzaken,
zoals:
- te veel rimpels en losse huid, zodanig dat de neus en/of de ogen bedekt worden met huid;
- te veel losse huid op lichaam, ledematen en hoofd.
OBESITAS/OVERGEWICHT
De laatste tijd zien we een toename van honden met overgewicht. In de showring kunnen sommige honden
niet correct bewegen/ademhalen door hun overgewicht.
De oorzaak is vaak verkeerde voeding, maar ook gebrek aan beweging of gezondheidsproblemen. Als de
keurmeester niet meer in staat is om de ribben te voelen, wanneer de le ndenpartij niet meer te zien is en
honden niet meer in staat zijn om correct te bewegen/ademhalen, dan mogen deze honden nooit de
kwalificatie “Uitmuntend” krijgen.
TEMPERAMENT EN GEDRAG
Alle honden moeten goed ringgedrag vertonen, gedrag dat ook geschikt is voor het leven in de huidige
maatschappij. Rasspecifiek gedrag is toegestaan, maar overdreven schuwheid, terughoudendheid of
scherpte is niet gewenst.
Agressief of overdreven schuw gedrag mag nooit getolereerd worden tijdens de keuring van een ras/hond
en dient te resulteren in het diskwalificeren van de betreffende hond(en).
OVERVLOEDIGE BEHARING EN UITERLIJKE VERZORGING
De beharing mag niet zo overvloedig zijn, dat de beweging en/of het gezichtsvermogen ernstig belemmerd
worden.
VOORBRENGEN VAN DE HOND
Het komt steeds vaker voor dat rassen, zowel in stand als in beweging, met een opgetrokken en aangespannen lijn in de ring worden voorgebracht. Dit komt het welzijn van de hond niet ten goede, maar nog
meer wordt correct gangwerk verhinderd en wordt hiermee een natuurlijk en rasspecifiek gangwerk
onmogelijk gemaakt.

FCI Basisverklaring voor exterieurkeurmeesters: honden geschikt voor hun oorspronkelijke taak

pag. 5

Een hond moet op natuurlijke wijze met een losse lijn geshowd worden met een correct en rastypisch
gangwerk. Het optrekken van de hond bij de hals en/of staart is verboden.
Het is niet toegestaan honden showklaar te maken met middelen die de structuur, kleur of verschijningsvorm van de vacht, huid of neus veranderen. Het is alleen toegestaan te trimmen, knippen, kammen en
borstelen.
Een exposant die zich niet houdt aan de gangbare regels van het exposeren van een hond, dient de ring te
verlaten. Hoewel dit niet direct van invloed is op de gezondheid of het gedrag van de hond, heeft de keurmeester de mogelijkheid om de hond niet te keuren of deze een lagere kwalificatie toe te kennen.

INVENTARISATIE
Het is van het grootste belang dat elke keurmeester zich realiseert dat hij of zij meewerkt aan de
ontwikkeling binnen de fokkerij en gezondheid van een ras. Keurmeesters staan vaak aan de basis van een
ontwikkeling (positief of negatief) binnen een ras.
Daarom vragen wij de keurmeesters na afloop van de keuring van een ras een speciaal hiervoor bestemd
formulier in te vullen als ze gezondheids- en/of gedragsproblemen hebben geconstateerd. Deze bemerkingen kunnen worden teruggekoppeld naar de rasvereniging(en) die hiermee bij de ontwikkeling van het ras
rekening kunnen houden.
Dit formulier is beschikbaar bij alle nationale en internationale exposities. Ook rasverenigingen wordt
verzocht hiervan gebruik te maken, aangezien het waarschijnlijk is dat de meeste honden van hun ras op
een (kampioenschaps)clubmatch zullen verschijnen.

Dit is een Nederlandse vertaling. De Engelstalige, oorspronkelijke versie is bindend.
Dit reglement is op de FCI-vergadering te Helsinki in oktober 2013 goedgekeurd door de FCI General
Committee.
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