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De dag en de keuring. 

Wij krijgen veel reacties op de Hollandse Nieuwe en de Show. Opvallend is dat er , even als in 2013, 
veel inschrijvers zijn die voor het eerst naar een CAC Show gaan. Dat verheugt ons uiteraard! Het is 
een goede zaak, dat zoveel honden getoond en gekeurd worden. Dat geeft een mooi beeld van het 
ras en een goede basis voor de fokkerij. Deze inzenders stellen veel vragen over de gang van zaken 
op een CAC keuring. Daarom als extra geste aan deze nieuwkomers hier een uitleg over de gang 
van zaken op de show. 

Bevestiging inschrijving. Dit “entreebewijs” heeft u vorige week via de mail ontvangen. Die brief moet u 
uitprinten en meenemen naar de show. Op vertoon van deze brief ontvangt u bij aankomst in uw 
keuringsring de catalogus. 

Entree. U kunt op het terrein parkeren op aangeven van de stewards. Deze parkeerplaats is ca. 200 meter 
van de ring waar uw hond gekeurd wordt. Bij de ingang kan uw hond steekproefsgewijs gecontroleerd 
worden door de dierenarts. Bij zo’n controle wordt ook het chipnummer gecontroleerd. Zij let dan op 
uiterlijk waarneembare ziekteverschijnselen en overdraagbare ziektes, maar vooral zal zij het paspoort 
controleren. Dit paspoort moet u dus, net als bij elke andere reis, meenemen.                                                                                                                                        

Deelnamepapieren. Verder hebt u niets nodig. In de ring waar uw hond gekeurd wordt, haalt u de 
catalogus en uw startnummer op. Hier krijgt u ook het aandenken aan de Show. De ringmeester en de 
ringcommissaris zijn vanaf 9.00 uur in de ring aanwezig.  

Plekje voor uzelf. Bij De Nationale is er volop ruimte rond de ringen om te gaan zitten. U mag alles 
meenemen wat u prettig vindt of denkt nodig te hebben: stoelen, kleden, benches, parasols of een eigen 
tent. Tenten kunnen bij de ring worden opgezet, alleen moet  een strook van 3 meter rond de ringen 
worden vrijgehouden. 

Parkeren & Kamperen. 
Er komen vele vragen bij ons binnen over dit onderwerp. 
Alles even op een rijtje: 
* Campers zijn welkom, maar staan op de camperplekken op het terrein en die zijn niet bij de ringen. Wel 
even van te voren reserveren. 
* Uw auto parkeren op aanwijzing van de stewards. De voorterreinen zijn ook beschikbaar waardoor we 
ruim 300 auto’s op het terrein kunnen plaatsen en de rest heeft volop plek op het weiland naast de ingang. 
* Kamperen bij de ringen: tenten voor mensen en honden kunnen op het terrein gezet worden, maar dan 
op speciale plekken achter de ringen, U staat dan  wel dicht bij de ringen, moet ca. 250 mtr. lopen vanaf de 
parkeerplaats. 
* Lekker in een stoeltje, met of zonder picknickset kan op het Grote Middenterrein. Daar is volop ruimte, 
dicht bij de horeca, de promostraat, de Erering en uw eigen ring.  

Er is dus plek voor iedereen.  



Eten & Drinken. U mag alles zelf meenemen op het terrein, maar we hebben ook Het Erf. Een horecadorp 
waar dit jaar veel aandacht aan is besteed: open lucht grill, ijs, suikerspinnen, diverse broodjes, snacks en 
een historische frietwagen. Niet alleen erg leuk om te zien, maar ook gezond en lekker. 

Uitlaten & Ongelukjes                                                                                                                                                                 
Een hond is ook maar een hond en die zal ergens in de loop van de dag zijn behoefte willen doen. Vaak 
direct na een lange reis. Dat vinden we een gezonde zaak en dus hebben we daar iets voor geregeld. Net 
als bij de IJsselshow/Hanzeshow zijn bij de ingang en verspreid over het terrein “blauwe zakjes” te vinden 
die u kunt gebruiken om de “grote behoefte” van uw hond in op te ruimen. Ook in elke ring zijn deze 
zakjes te verkrijgen! Er staan niet te missen grote gele afvalcontainers. Dus het terrein blijft schoon!!!!!                                                     

Daarnaast is er een uitlaatplek, achter op het terrein, achter ring 7/8.  Aangegeven met een groot doek, 
niet te missen. Ook daar geldt, wel even opruimen !!                                                                                                                                                       

De Ringen. De ringen zijn makkelijk te vinden; 1,2 en 3 zijn in de Erering. De andere ringen vindt u achter 
op het veld. In de catalogus vindt u ook de plattegrond. De ringen zijn uitgezet met wit en oranje lint , dat 
op de bodem is geprikt. Voor de start van de keuringen mag u deze ringen betreden, bijvoorbeeld om uw 
startnummer af te halen of uw hond even te laten wennen aan het gras en de omgeving. Als de keuring is 
begonnen is de ring alleen open voor de deelnemers, het jurylid en de ringmedewerkers. Verder moet er 
rust zijn om iedereen de kans te geven om de hond goed te kunnen showen en de keurmeester zijn werk 
te laten doen. Ga dus niet vlak aan de rand zitten kletsen, lachen en picknicken, daar is genoeg ruimte voor 
elders op het terrein.       

Indeling Ringen:                                                                                                                                                                         
ring 1   Wetterhoun                                                                                                                                                                    
ring 2   Markiesje                                                                                                                                                                            
ring 3   Saarlooswolfhond                                                                                                                                                              
ring 4   Nederlandse Kooikerhondje                                                                                                                                       
ring 5   Nederlandse Schapendoes                                                                                                                                              
ring 6   Hollandse Herders                                                                                                                                                            
ring 7   Stabijhoun teven                                                                                                                                                                 
ring 8   Stabijhoun reuen                                                                                                                                                                      
ring 9   Hollandse Smoushond en daarna Drentsche Patrijshond  (jongste pup en beide jeugdklassen)                                                                                                                                                      
ring 10 Drentsche Patrijshond  (overige klassen)                                                                                                        

De Keuring. 

De keuringen beginnen om 10.00 uur.               

Om 9.50 uur is de opening met aansluitend het Wilhelmus en direct daarna beginnen de keuringen. In de 
catalogus ziet u wanneer u aan de beurt bent. De volgorde in de catalogus wordt gevolgd. De keurmeester 
maakt een keurverslag, dat u na afloop van de keuringen krijgt. U kunt dit verslag afhalen bij de infobalie 
midden op het terrein. Ze zijn klaar ca. 30 minuten nadat de keuring van uw ras in de keurring is 
afgelopen. De nrs. 1 en 2 van de plaatsing krijgen hun keurverslag na afloop van de Erekeuringen. De 
kwalificatie voor uw hond die behoort bij het keurverslag wordt op de ringborden, die bij de ingang van 
de ring staan, genoteerd. Als u vragen hebt over deze kwalificatie wacht dan tot u het keurverslag hebt 
gekregen, dat verduidelijkt vaak de kwalificatie. Mocht u alsnog vragen hebben, dan is de keurmeester na 
afloop beschikbaar voor nadere uitleg. De honden met een kwalificatie Uitmuntend of Zeer Goed kunnen 
geplaatst worden. Per klasse  worden in 4 honden geplaatst. Zijn er meer dan 15 honden in uw klasse, dan 
worden er 6 honden geplaatst, zijn er meer dan 20 honden in uw klasse dan worden er 8 geplaatst. Deze 
ontvangen allemaal een Rozet.                                                                                        

Eindkeuring per ras. Deze gebeuren allemaal in de Erering.                                                                               
Mocht u eerste zijn geworden in jongste pup, pup of veteranenklasse dan moet u terugkomen voor de 
keuze van de Beste Jongste Pup, Beste Pup of Beste Veteraan van het Ras. Bent u eerste of tweede in een 
van de andere klassen en/of de Veteranenklasse dan moet u in de Erering terugkomen voor de 
eindkeuringen voor Beste van het Ras. Het tijdschema voor deze keuringen vindt u hieronder en staat 
uiteraard ook in de catalogus. Zorg dat u minimaal 15 minuten voor het genoemde tijdstip in de voorring  
bent. U wordt voor de eindkeuring wel als groep opgeroepen maar NIET individueel.    



De honden die in de Erering meestrijden voor de  plaatsingen en titels kunnen hun keurrapport, eveneens 
bij de Infobalie ophalen, ca. 30 minuten na afloop van de keuring in de Erering.                                                                               

De Veteranen. Als u een veteraan hebt ingeschreven dan wordt u verwacht in de Erering waar ALLE 
VETERANEN gehuldigd zullen worden.                                                                                                    

Tijdschema Erering. Hieronder het schema van de Erering. We hebben hier voor gekozen, omdat het 
voor een bezoeker zo mogelijk wordt om alle rassen te zien. Van elk ras komen de nr’s 1 en 2 van elke 
klasse naar de Erering. Wij krijgen de kans om elk ras goed te presenteren en de toeschouwer heeft een 
uniek totaalbeeld van onze 9 Nationale Hondenrassen. 

Programma ERERING 
 14.15 Demonstratie Jachthonden mmv Jachthoornblazers NOJG 

14.42 BOB Saarlooswolfhond 
 14.54 BOB Hollandse Smoushond 

15.06 BOB Wetterhoun 

15.20 BOB Markiesjes 

15.35 BOB Nederlandse Schapendoes 

15.47 BOB Nederlandse Kooikerhondje 

15.59 BOB Hollandse Herders Ruwhaar 

16.05 BOB Hollandse Herders Langhaar 

16.12 BOB Hollandse Herders Korthaar 

16.24 BOB Drentsche Patrijshond 
 16.39 BOB Stabijhounen 

16.55 Beste Jongste Pup 
 17.02 Beste Pup 
 17.09 Beste Veteraan 
 17.16 Veteranendag, huldiging alle veteranen 

17.26 Koppelklasse 
 17.36 BIS 
 17.48 Hollandse Werker 2015 
 18.00 Fokkerijgroepen 
 18.30 Afsluiting 
 

 

 


