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Hoofdstuk 11  
Richtlijnen voor het showen 
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Amice v.d. Nilved Eig. R. Stultiens 
Uitmuntend 3 te Tilburg 

Grondbeginselen van de ringtraining  
Er zijn veel manieren om uw hond te trainen voor een show. Veel hangt af van het 
temperament van de hond in kwestie. Maar één ding staat vast: een goede hond die zich in 
de ring duidelijk prettig voelt, toont zich veel beter dan een misschien even goede (of zelfs 
betere) hond die er niets aan vindt of bang is. Er zijn maar weinig honden die zich van nature 

perfect showen, en natuurlijk moet u als 
baas weten hoe u de hond moet tonen 
op een show. Zodra de pup bij u in huis 
komt, kunt u al beginnen met de training. 
Veel tijd hoeft dit niet te kosten en u krijgt 
hierdoor een hond die het heel normaal 
vindt om zichzelf te tonen. Leer de pup 
om rustig te blijven staan. Doe dit eerst 
op een bekende plaats waar geen 
afleiding is. Oefen elke keer maar heel 
kort en zorg dat het leuk blijft voor de 
hond. Kijk regelmatig naar het gebit van 
de hond en tast het helemaal af. 
Wanneer de hond dit heel normaal gaat 
vinden, kunt U dit ook eens door 
anderen laten doen, zodat de hond 
eraan went dat er vreemden aan hem 
zitten.  Daarnaast moet de hond leren 
om aan een loshangende lijn naast u 
mee te lopen. Als de hond de oefeningen 
goed doet, train dan ook op andere 
plaatsen met meer afleiding. Bij de 

training en ook op een show mag u met uw stem, een speeltje of iets lekkers uw hond zo 
attent mogelijk houden. Doe dit zodanig dat de andere exposanten er geen hinder van 
ondervinden. Gekookte runderlever b.v. is iets waar de meeste honden dol op zijn. Wanneer 
u de aandacht van de hond trekt met iets lekkers of een speeltje, houd dit dan niet te hoog. 
De hond kijkt dan te hoog op en daardoor verloopt zijn neklijn niet meer optimaal. Het doel 
van deze eerste oefeningen is een hond te krijgen die zich onder zoveel mogelijk 
omstandigheden vrij en zeker gedraagt. Hij heeft immers van de baas geleerd dat dat zo 
hoort!  De Hovawart is een zelfbewuste hond die het beste tot zijn recht komt als hij 
vrijstaand geshowd wordt. Probeer altijd of de hond zelf, op een natuurlijke manier, in 
showstand wil gaan staan. Stop even voor de plek waar u de hond mooi wil laten staan en 
loop dan langzaam enkele passen naar voren tot de hond goed op zijn vier poten staat. Ook 
zijn gangwerk toont hij het beste wanneer dit aan een losse lijn gebeurt. Rukjes aan de lijn of 
een strakke lijn storen de hond en daardoor vanzelfsprekend ook de keurmeester. Tijdens 
een keuring moet de hond in draf lopen. De hond mag niet galopperen, maar ook niet 
slenteren of  springen. Probeer het juiste draftempo voor uw hond te vinden. Telgang mag 
niet. De hond moet zijn kop recht naar voren houden en iets omhoog. In geen geval mag hij 
lopen alsof hij "volgt" zoals bij Obedience training.  
Wil u echt de fijne kneepjes van het showen leren, ga dan naar een kynologenvereniging die 
ringtraining geeft. 
 
Inschrijven voor een show  
Het is niet verstandig om direct met uw hond naar grote tentoonstellingen te gaan. De jonge-
honden-dagen en clubmatches van de rasvereniging en kynologenverenigingen zijn veel 
beter om ervaring op te doen. Het gaat er veel rustiger aan toe. Zowel u als de hond komen 
daar beter aan bod.  
Verlopen deze clubmatches goed, ga dan naar de grotere shows. De aankondigingen van 
jonge-honden-dagen en clubmatches staan vaak vermeld in de clubbladen. Hierbij is al een 
inschrijfformulier gevoegd of een adres waarop een formulier kan worden aangevraagd. 
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Inschrijfformulieren voor de grote shows staan altijd in de kynologische tijdschriften. U kunt 
ook via de rasvereniging informatie over clubmatches en shows krijgen.  
Bij een show worden de honden in verschillende klassen ingedeeld, meestal afhankelijk van 
de leeftijd en het geslacht van de hond. Bij het invullen van een inschrijfformulier is het 
handig de stamboom van de hond ernaast te leggen, zodat u de gegevens juist invult.  
 
Voorbereiding op een show  
Om goed met de hond voor de dag te komen moet U zich wel voorbereiden. Het belangrijk-
ste daarbij is dat U met een goed verzorgde hond naar de show komt. Het is ten slotte een 
schoonheidswedstrijd.  
Zorg ervoor dat:  
• de hond een goede bespiering en 
conditie heeft;  
• de vacht goed verzorgd is  
• de nagels niet te lang zijn  
• het gebit mooi schoon is. 
  
Neem de volgende zaken mee naar 
de show:  
• de inschrijfpapieren die u 
toegestuurd heeft gekregen;  
• de stamboom van de hond, bij 
moeilijkheden kan deze worden 
getoond en ook is het vaak     
interessant voor andere fokkers;  
• het vaccinatieboekje dat bij twijfel bij 
de veterinaire keuring kan  
voorgelegd worden;  
• een drinkbak, zodat de hond altijd 
water heeft, water is altijd wel ergens 
op de show te  krijgen;  
• een showriem, dit is een dunne lijn, 
liefst in de kleur van de hond, die de 
hond zo min  mogelijk stoort bij het showen;  
• een veiligheidsspeld om uw volgnummer op te spelden;  
• een grondhaak om de hond aan vast te leggen (als de show buiten is)  
• een stoeltje om zelf lekker te kunnen zitten, naast uw hond;  
• een goed humeur !  
 
Trek passende kleding aan in een kleur die goed afsteekt bij de hond. Draag geen 
wapperende kleren zoals een rok of een regenjas omdat dit de hond stoort. Draag 
makkelijke schoenen, beslist geen hoge hakken.  
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Randolph   bij de Veterinaire keuring  
Clubmatch 1988 Hovawart Club Nederland 

 
De show  
  
Bij elke show is een veterinaire keuring. 
Een dierenarts kijkt of de hond gezond is en 
of de teven niet loops zijn. Wees ruim op tijd 
aanwezig voor deze keuring. Het is dan nog 
niet zo druk. U heeft dan tijd genoeg om uw 
auto te parkeren, de hond nog even lekker 
uit te laten en dan rustig een plekje op het 
terrein te zoeken. Bij de grote shows heeft 
elke hond een eigen bench. Heeft u zich 
geïnstalleerd, kijk dan vast in de catalogus 
in welke ring u met uw hond moet uitkomen 
en ga er met de hond vast een kijkje 
nemen. Laat uw hond op de show nooit 
(lang) alleen, maar blijf bij hem en geef hem 
voldoende aandacht, speel af en toe met 
hem, geef hem wat lekkers en laat hem 
regelmatig uit. Een hond die zich prettig 
voelt, toont zich veel beter voor de 
keurmeester.  
 
Het verloop van de keuringen  
Bij een show moet u vaak de hele dag met 
de hond aanwezig zijn, terwijl de eigenlijke 
keuring slechts een paar minuten duurt. Zorg 
ervoor dat uw hond in de ring attent is en blijft, 
hij moet zich van zijn beste kant laten zien. Dat 
kan alleen als u volledige aandacht aan de hond 
geeft. Ga dus in de ring niet met andere mensen praten of naar andere honden staan kijken. 
Gebruik uw tijd optimaal, een herhaling krijgt u niet. Zorg dat u ruim op tijd bij de ring bent. U 
kunt dan kijken hoe de keurmeester te werk gaat en hoe de keuringen verlopen, zodat u 
weet hoe en welke figuren u moet gaan lopen wanneer u aan de beurt bent. Bovendien dient 
U zich voor de keuring met uw papieren aan te melden bij de schrijver. Als de klasse waarin 
uw hond is ingeschreven aan de beurt is, gaat U met de hond de ring in en stelt u zich op in 
volgorde van de inschrijfnummers. De onderlinge afstand tussen de honden dient, indien 
mogelijk, tenminste 1,5 m. te zijn, anders gaan de honden op elkaar reageren, b.v. door 
dominant of onderdanig gedrag te vertonen, honden krijgen dan eerder de neiging om met 
elkaar te gaan spelen. Let hier dus op en vraag de andere exposanten om afstand van uw 
hond te houden. Als er veel ruimte om de hond is, komt dit in zijn houding tot uiting, hij gaat 
dan veel vrijer staan.  Zorg dat de hond mooi gaat staan. Het is de gewoonte dat alle honden 
in showstand met hun hoofd in dezelfde richting kijken. Hiermee wordt ook voorkomen dat 
twee dominante honden elkaar in het gezicht staan te kijken, met de mogelijkheid dat ze 
naar elkaar uitvallen. De keurmeester zal langs de honden lopen om een eerste indruk te 
krijgen. Daarna moeten alle honden een aantal rondjes in de ring lopen. Is dit gebeurd, dan 
worden de honden één voor één bij de keurmeester geroepen. Er wordt altijd naar de leeftijd 
van de hond gevraagd, dus zorg dat u die goed weet. De keurmeester betast de hond om 
een indruk van zijn bouw te krijgen en kijkt naar het gebit. Daarna moet u met de hond op 
aanwijzing van de keurmeester een rechte lijn en/of een cirkel lopen. Benut alle ruimte om 
uw hond rechtuit te laten lopen. De keurmeester kan het gangwerk dan beter beoordelen. 
Houd het tempo in de hond, voorkom trekken en rukken aan de riem. Laat het losse eind van 
de lijn tijdens het showen van de hond niet naar beneden hangen, - dit stoort de hond en de 
keurmeester - maar rol het op in uw hand. 
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Gebruik uw stem om de hond de bochten om te sturen en zijn aandacht vast te houden. 
Houd altijd voldoende afstand tot de keurmeester (2-3 meter) zodat deze in staat is het 
totaalbeeld van de hond te bekijken. Loop nooit tussen uw hond en de keurmeester in. Zorg 
dat de keurmeester de hond altijd goed kan zien.  
Als de keurmeester een goede indruk van de hond heeft gekregen, gaat hij een keurverslag 
maken. Zorg ervoor dat de hond dan goed in stand staat.  
 
Kwalificatie  
De keurmeester geeft de hond een kwalificatie en heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:  
Uitmuntend , de hond voldoet aan de standaard en heeft hooguit een kleine fout, die het 
totaalbeeld niet verstoort.  
Zeer goed,  de hond voldoet in het algemeen aan de standaard, maar enkele punten 
verstoren het ideale rasbeeld.  
Goed,  de hond voldoet nog wel aan de rasstandaard, maar heeft een ernstige fout of 
verschillende afwijkingen die het totaalbeeld verstoren.  
Matig,  de hond voldoet in te geringe mate aan de standaard of heeft een zeer ernstige fout.  
 
Ten slotte is het mogelijk dat uw hond gediskwalificeerd wordt. Dit komt alleen voor bij 
honden die niet aan de standaard voldoen, of die een volgens de standaard 
diskwalificerende fout vertonen. Een hond kan ook gediskwalificeerd worden als hij zich 
agressief gedraagt tegenover de keurmeester.  
In elke klasse wordt een winnaar aangewezen. Uit de winnaars van alle klassen (behalve de 
puppy-klasse) wordt zowel bij de reuen als bij de teven een winnaar gekozen, die dan de 
beste van het geslacht is. Uit de beste teef en de beste reu wordt de beste hond van het ras 
aangewezen. Op clubmatches van rasverenigingen is dit dan de beste hond van de show.  
Op shows voor alle rassen gaan de beste honden van elk ras door naar de keuring van de 
groep waartoe het ras behoort. Er zijn negen van deze groepen. Uit elke groep wordt een 
groepswinnaar gekozen. Deze negen honden komen uiteindelijk in de eindkeuring. In deze 
keuring wordt de beste hond van de show gekozen.  
 
Hoe wordt mijn hond Nederlands kampioen?  

Om Nederlands kampioen te 
worden moet een hond 4 
Nederlandse 
kampioenschapsprijzen 
behalen. De hond moet 
deze prijzen bij ten minste 
twee verschillende 
keurmeesters op minstens 
drie verschillende tijdstippen 
hebben behaald en moet bij 
het behalen van de 4de 
kampioenschapsprijs ten 
minste 27 maanden oud 
zijn. Deze prijzen zijn alleen 
te behalen op shows en op 
kampioensclubmatches van 
rasverenigingen, waar het 

Certificat d'Aptitude au 
Championnat ) (C.A.C.) 
wordt toegekend. Dit staat 
dan ook vermeld op het  
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inschrijfformulier. Op een tentoonstelling wordt zo'n C.A.C. toegekend aan de beste reu en 
de beste teef van één ras. De op één na beste reu en teef krijgen een reserve C.A.C. Vier 
van deze reserve C.A.C.'s tellen voor 1 C.A.C. Een kampioenschapsprijs kan alleen 
toegekend worden aan honden die de kwalificatie "Uitmuntend" hebben gekregen. Eén keer 
per jaar is er een speciale tentoonstelling in Amsterdam, de Winnertentoonstelling, die 
gehouden wordt in december. Op deze Winnertentoonstelling en op een 
Kampioenclubmatch van een rasvereniging valt nog meer te verdienen. De beste reu en teef 
behalen dan een dubbel- C.A.C. en de reserve reu en teef krijgen één volledig C.A.C.  
 
Hoe wordt mijn hond Belgisch Kampioen?   
Doordat de Hovawart een "werkhond" is kan hij in België nooit kampioen worden zonder een 
africhtingscertificaat. Er moet minimaal een IPO-certificaat of een CQN -test met goed 
gevolg zijn afgelegd en daarbij tweemaal een CAC behaald zijn bij twee verschillende 
keurders. Eén keer per jaar is er een speciale tentoonstelling in Brussel. Eén van de C.A.C.-  
certificaten moet behaald worden bij deze tentoonstelling. Tussen de behaalde C.A.C.-
certificaten moet minimaal een jaar zitten.  
 
Hoe wordt mijn hond internationaal kampioen?  
Evenals bij de Belgische titel moet de hond tweemaal een Schoonheidscertificaat behalen 
en in het bezit zijn van een IPO-certificaat. De schoonheidsprijzen dienen echter op een 
internationale show behaald te zijn. Deze titel noemt men een C.A.C.I.B. Eén van de 
C.A.C.I.B.-certificaten moet in het land waarin de hond staat ingeschreven behaald zijn. Het 
andere certificaat dient in het buitenland behaald te zijn.  
  

Ten slotte  
Hoe uw hond ook beoordeeld wordt door de 
keurmeester, onthoud dat het de persoonlijke 
mening van één enkele keurmeester op die dag is 
over de hond. Uw hond is na de keuring nog 
precies hetzelfde leuke dier als waarmee U naar 
de show bent gegaan, niets meer, maar ook niets 
minder. Kijk op een show altijd goed rond. Kijk hoe 
andere mensen hun honden showen en hoe de 
keurmeester daarop reageert. Leer van de fouten 
die de mensen en honden maken en neem de 
goede dingen over. Praat met andere exposanten 
en fokkers. Bijna nergens is zoveel kennis bij 
elkaar als op een grote tentoonstelling of een 
clubmatch.  


