Deelnemen aan de Kampioenschapsclubmatch:
Wat neem ik mee?
•
Dierenpaspoort
•
Kam en/of borstel
•
Handdoekje om de hond droog te wrijven als het regent of sneeuwt
•
Iets te eten voor de hond
•
Beloning voor de hond
•
Showlijntje van nylon of dunne leren riem met slipkettinkje of slip-halsband (thuis al oefenen)
•
Dekentje of eventueel kleedje waarop uw hond lekker kan liggen
De dag van de KCM
Bij aankomst meldt u zich aan en u ontvangt dan de catalogus en uw draagnummer.
In deze catalogus kunt u vinden in welke volgorde de honden gekeurd worden en wanneer u ongeveer
aan de beurt bent.
Als u op tijd aanwezig bent, kunt u op uw gemak een zitplaats zoeken en de hond kan even wennen.
Hou in de gaten of u al aan de beurt bent en laat uw Markiesje nog ruim van tevoren even buiten
zijn/haar behoefte doen. Zorg daarna dat uw hondje er op zijn best uitziet door nog even een kam
door het haar te halen et cetera.
Als de ringmeester uw nummer heeft afgeroepen moet u zich met uw Markiesje melden bij de ring.
Volgt u de aanwijzingen van de ringmeester op.
De honden worden in de ring opgesteld aan de hand van de draagnummers. ( het laagste nummer
eerst) Meestal vraagt de keurmeester om eerst een paar rondjes te lopen met alle hondjes samen.
Daarna zal hij de honden een voor een gaan keuren.
Kwalificatieomschrijving:
De kwalificaties die aan de volwassen honden worden gegeven kunnen zijn: U= Uitmuntend,
ZG=Zeer,G= Goed, M= Matig.
De kwalificaties voor de jongste puppy's en de puppy's zijn: VB=Veel Belovend, B=Belovend,
WB=Weinig Belovend.
De individuele keuring
Volgt u altijd de aanwijzingen van de ringmeester en de keurmeester op.
Een keurmeester zal u altijd vragen om uw Markiesje op de showtafel te plaatsen. U zet uw Markiesje
dan op tafel, staand op alle vier de poten. Op tafel zal de keurmeester onder andere voelen hoe de
hond gebouwd is. Ook zal hij het gebit bekijken. Zorgt u ervoor dat uw Markiesje dit goed toelaat.
Als u een rondje moet lopen, dan loopt u altijd tegen de wijzers van de klok in. Uw Markiesje loopt in
principe aan de linkerkant, dus aan de binnenkant. Let er ook hier op dat uw Markiesje altijd tussen u
en de keurmeester moet zijn. Vaak vraagt de keurmeester ook om een driehoekje te lopen. Dit doet
hij omdat hij zo het gangwerk van uw Markiesje kan zien van achteren, van opzij en van voren. Als
hij u vraagt om op en neer te lopen, probeert u dan ook recht op een lijn te lopen. Zo kan de
keurmeester het gangwerk van voren en achteren goed zien. Loopt u in een tempo dat het gangwerk
van hond het beste laat zien, niet te langzaam dus. De keurmeester kan u ook nog vragen om uw
hond in stand te presenteren. Zorg dat hij dan mooi staat. De keurmeester moet uw hond van opzij
kunnen zien en het liefst staat hij aan een losse lijn uit zichzelf in stand. Als de keurmeester klaar is
met uw hond zal hij u vragen om weer in de rij plaats te nemen. Als uw hond niet aan de beurt is,
blijft u dan wel aandachtig met uw hond bezig. Zorg dat u zelf in de ring blijft en houdt u zich bezig
met uw hond. Ga niet staan kletsen met mede-exposanten, hoe gezellig dat ook lijkt, dit kunt u
buiten de ring doen. Uw hond mag best even gaan liggen of zitten, dat is nog altijd beter dan dat hij
slecht in stand staat.

