VOOR DE EERSTE KEER NAAR EEN TENTOONSTELLING OF CLUBMATCH.
Iedere ervaren exposant is ooit voor de eerste keer naar een tentoonstelling of clubmatch gegaan. Met de
kampioenschapsclubmatch in het vooruitzicht hierbij een handleiding voor beginnende exposanten.
Voordat u uw hond inschrijft is het goed om te weten of hij wel geschikt is om voor een tentoonstelling in te
schrijven. Indien het een reu is, is het van belang dat hij beide teelballen heeft. Monorchide of cryptorchide reuen
worden op een tentoonstelling gediskwalificeerd. Als u een teefje heeft dat loops is, wordt ze weliswaar
toegelaten tot de tentoonstelling, maar of het wel altijd even verstandig is om haar mee te nemen? Er zijn reuen
die hier zeer fanatiek op kunnen reageren en uw teefje kan juist niet lekker in haar vel zitten en zich niet
optimaal presenteren. Uiteraard is ook de conditie van uw hond van groot belang. Is hij niet te mager of te dik, is
zijn vacht in orde en hoe is zijn bespiering? Bij de ruwharige teckels is het van groot belang dat uw teckel op tijd
is getrimd. Zowel een ruwhaar met teveel vacht als met te getrimde vacht is niet in optimale showvacht en kan
hier dan ook op worden afgerekend. Uw trimster of fokker kan u wellicht adviseren wanneer u het beste uw
teckel kunt laten trimmen. Voor alle teckels geldt dat de nagels niet te lang mogen zijn en een schoon gebit is
ook zeer gewenst.
Inschrijven
Als u besluit in te schrijven voor een tentoonstelling kunt u dit tegenwoordig vaak ook online doen, maar ook
kunt u het formulier invullen en per post opsturen naar het secretariaat van de show. Van de tentoonstellingen die
worden georganiseerd in Nederland staan de gegevens in De Dashond en op de website van de NTC. Het is van
groot belang om bij het inschrijven van uw hond de juiste gegevens in te vullen. Het beste kunt u het formulier
invullen met de stamboom ernaast. U heeft dan alle gegevens bij de hand. De leeftijd van de hond op de dag van
de tentoonstelling is bepalend voor de klasse waarin u uw hond moet inschrijven. De inschrijving van de
tentoonstelling sluit ongeveer 6 weken voor de eerste dag van de tentoonstelling.
Hieronder even de opsomming van de klassen die op een tentoonstelling en/of kampioenschapclubmatch kunnen
worden opengesteld.
 babyklasse: voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet
hebben bereikt.
 puppyklasse: voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog
niet hebben bereikt.
 jeugdklasse: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog
niet hebben bereikt.
 tussenklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog
niet hebben bereikt.
 open klasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
 gebruikshondenklasse: voor gebruikshonden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de
Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door het desbetreffende verwante
lichaam een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 is afgegeven.
 kampioensklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale of
internationale F.C.I. kampioenstitel hebben behaald.
 fokkersklasse: honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en die door de exposant zijn gefokt.
(alleen op kampioenschapsclubmatch, niet op tentoonstelling)
 veteranenklasse: voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.
Stel nu dat uw teckel op de dag van de tentoonstelling 16 maanden is en nog geen kampioen is of
werkhondencertificaat heeft, dan kunt u uw teckel dus inschrijven in de jeugdklasse, jongehondenklasse en
openklasse.
Als u uw hond inschrijft voor een tentoonstelling of clubmatch dan verplicht u zich om het inschrijfgeld te
voldoen. Mocht u door onvoorziene omstandigheden niet naar de tentoonstelling kunnen gaan, dan wordt het
inschrijfgeld niet gerestituteerd. Als u uw teckel heeft ingeschreven dan krijgt u meestal enige tijd voor de eerste
dag van de show een bevestiging thuisgestuurd.’
Ringtraining
Nu heeft u uw teckel ingeschreven voor de show. Hoe nu verder? Het is verstandig om van te voren ringtraining
te volgen met uw teckel. Zowel u als uw teckel weten dan wat de bedoeling is van het showen en bovendien staat
u een stuk zelfverzekerder in de ring als u weet wat de bedoeling is.
U kunt deze ringtraining volgen via de regio’s van de N.T.C., via de kynologenclub bij u in de buurt of de
speciale ringtrainingsclubs. Tijdens de ringtraining wordt er over van alles gesproken met betrekking tot het
showen en ook wordt er geoefend voor de show. Wat komt er onder andere aan bod:
 De diverse figuren die men moet lopen (rechte lijn, driehoek, rondje).
 Waar let de keurmeester op?
 Hoe kan ik mijn hond zo goed mogelijk presenteren?
 Wanneer laat mijn hond zijn beste gangwerk zien (tempo)?

 Trucs en tips om de hond optimaal te presenteren en zijn eventueel minder sterke kanten “verbergen”.
 Voorbereidingen van de hond en exposant.
 Presentatie op tafel en in stand.
Een keurmeester zal u altijd vragen om uw teckel op de tafel te plaatsen. U zet uw teckel dan op tafel, staand op
alle vier de benen, met de zijkant naar de keurmeester en u gaat uiteraard zelf achter uw hond staan. U moet er
namelijk altijd voor zorgen dat uw teckel tussen u en de keurmeester is, het gaat de keurmeester immers om de
hond. Op de tafel zal de keurmeester voelen hoe de hond gebouwd is en zijn gebit bekijken. Zorgt u ervoor dat
uw teckel dit goed toelaat.

Op tafel betasten

Netjes op tafel staan

Gebit bekijken

Hierna zal hij u vragen om een driehoek, op en neer of een rondje te lopen. Even een korte uitleg over de diverse
figuren die overigens allemaal door de hond in een draftempo moeten worden gelopen.
Als u een rondje moet lopen, dan loopt u altijd tegen de wijzers van de klok in. Uw teckel loopt in principe aan
de linkerkant, dus aan de binnenkant. Maar let er ook hier op dat uw teckel altijd tussen u en de keurmeester
moet zijn.
Vaak vraagt de keurmeester ook om een driehoek te lopen. Dit doet hij omdat hij zo het gangwerk van uw teckel
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. 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.

Driehoek

Recht op en neer lopen

Aan de losse lijn 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/zij slecht in stand staat.
Sommige exposanten gaan door de knieën en zetten de teckel in stand. Het is beter om uw teckel zelf te laten
staan uit de losse hand.
Wat neem ik mee naar de show?
 kam en/of borstel
 handdoekje om de hond droog te wrijven als het regent of sneeuwt
 drinkbak en iets te eten voor de hond
 beloning voor de hond
 gewone halsband en riem
 showlijn van nylon of dunne leren riem met slipkettinkje of slip-halsband.
 speld om uw catalogusnummer die u in de ring dient te dragen, duidelijk zichtbaar op te spelden.
 stoeltje voor uzelf
 dekentje of eventueel kleed voor in de bench

 envelop met uw bevestigingsbrief, betalingsbewijs en dierenpaspoort
 eventueel parkeergeld
De dag van de show
Als u ’s morgens bent gearriveerd op de show en u bent binnen kunt u bij de stand in de buurt van de ingang een
catalogus ophalen. In deze catalogus vindt u een rassenlijst, hierin kunt u vinden in welke ring uw teckel wordt
gekeurd en in welke volgorde de rassen in die ring worden gekeurd. U kunt nu op zoek gaan naar de ring en een
plekje zoeken. Probeert u op de dag van de tentoonstelling ruim voor de aanvang de show aanwezig te zijn. De
meeste shows beginnen om 10.00 uur, maar men kan al binnen met de hond vanaf 8.00 uur. Als u op tijd
aanwezig bent, kunt u op uw gemak een zitplaats zoeken en de hond kan even wennen. Bovendien kunt u van te
voren een rondje lopen door de ring om de hond te laten wennen aan de ring. Voor aanvang van de keuringen
kunt u op vertoon van uw inschrijvingsbewijs het draagnummer ophalen in de ring waar uw teckel gekeurd
wordt. Let op, u moet zelf in de gaten houden wanneer u aan de beurt bent. De nummers die in de ring worden
wel afgeroepen door de ringmeester, maar als u niet op tijd in de ring verschijnt, gaat men niet naar u op zoek.
Als de ringmeester uw nummer heeft geroepen moet u zich dus met uw teckel melden in de ring. De honden
worden opgesteld aan de hand van de draagnummers (laagste nummers eerst). Meestal vraagt de keurmeester
eerst om een paar rondjes te lopen met alle hondjes samen. Daarna zal hij de honden een voor een gaan keuren.
Als alle honden uit de klasse zijn gekeurd en gekwalificeerd, zal de keurmeester er 4 selecteren en plaatsen. De
kwalificaties die kunnen worden gegeven zijn Uitmuntend, Zeer Goed, Goed en Matig. Als alle reuen of teven
uit de klassen (behalve puppy en baby) zijn gekeurd, komen de honden die 1e zijn geworden met Uitmuntend
weer terug in de ring. Zij gaan nu met elkaar de strijd aan om beste reu/teef te worden. Deze winnaar krijgt het
CAC (en eventueel CACIB). Als dit zowel bij de reuen als bij de teven is gebeurd, komen deze beide winnaars
nog een keer terug in de ring. De keurmeester gaat nu uit deze twee honden de beste van het ras aanwijzen. De
hond die dit wint, gaat ’s middags naar de erering en mag daar in de rasgroep verschijnen.
Ik hoop u met dit artikel enig uitleg te hebben kunnen geven over hoe het er aan toe gaat op een tentoonstelling.
Als u gaat inschrijven wens ik u veel succes. Maar welke kwalificatie en plaatsing uw teckel ook krijgt, vergeet
niet dat hij/zij altijd uw kampioen blijft.

Ik kan het heel goed hoor…

Even uitrusten

JPH van der Cruijsen

Soms moeten we ook even lachen…

Doe ik het goed baas?

