Het hoe en wat op een Clubmatch

BULLMASTIFF CLUBMATCH 2019
13 oktober 2019

Overweeg je ook om eens mee te doen aan een
hondenshow met jouw kanjer? Dan is de Bullmastiff
Clubmatch een mooie gelegenheid.
Tijdens deze clubmatch worden er alleen Bullmastiffs gekeurd. Het mee doen aan
de clubmatch kan wanneer je hond een stamboom heeft van de FCI. Natuurlijk zijn
alle Bullmastiffs welkom om langs te komen. Een hele dag wordt uitgetro kken om de
keuring van de honden te doen. Dit geeft een meer ontspannen sfeer ten opzichte
van een grote internationale show met alle rassen. De Bullmastiff Vereniging heeft
een mooie binnen locatie in Kerkwijk, waar er voldoende ruimte is om rustig met je
hond te gaan zitten en ook om anderen te ontmoeten. Er zijn diverse kramen waar je
leuke spullen kunt kopen. Doe mee aan de clubmatch of kom gezellig kijken en
beleef deze mooie dag met ons mee! Voel je welkom en doe mee aan de Bullmastiff
Clubmatch!
Wie zijn er allemaal bij een show ?
-

De handler; degene die de hond showt in de showring. Dit kun je zelf doen of
uitbesteden aan een professionele handler.
De hond; jouw Bullmastiff met officiële stamboom.
De keurmeester; de keurmeester heeft een opleiding gevolgd om de
Bullmastiff te mogen beoordelen.
De ringmeester; regelt alles in de showring, bijv. dat de juiste honden in de
showring staan.
De schrijver; de schrijver maakt het keurrapport op aan de hand van
aanwijzingen van de keurmeester.
Publiek; om de showring heen kijken andere mensen en maken vaak foto’s.

Hoe werkt een show?
Bij een hondenshow presenteer je jouw hond aan de keurmeester. De keurmeester
beoordeeld jouw hond aan de hand van de rasstandaard. Deze kun je vinden op de
site https://www.bullmastiffverenigingnederland.nl/bullmastiff.html#rasstandaard . De
keurmeester maakt een keurrapport op over wat hij/zij vindt van jouw hond ten
aanzien van de rasstandaard.
Je staat natuurlijk niet allemaal tegelijk in de showring. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen reuen en teven. Daarnaast worden de honden ingedeeld in klasse.
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Klasse

Leeftijd op dag van show (van-tot)

1

Jongste puppy klasse

4 tot 6 maanden

2

Puppyklasse

6 tot 9 maanden

3

Jeugdklasse

9 tot 18 maanden

4

Tussenklasse

15 tot 24 maanden

5

Openklasse

Vanaf 15 maanden

6

Kampioensklasse

Vanaf 15 maanden en in het bezit van
kampioenscertificaat

7

Veteranenklasse

Vanaf 8 jaar

Op de dag van de show starten de reuen en wordt de volgorde aangehouden van de
bovenstaande lijst. Daarna volgen de teven, eveneens in de volgorde van
bovenstaande lijst.
Elke hond die mee doet heeft een eigen nummer. Dit nummer krijg je per email of
kun je ophalen in de showring op de dag van de show. Dit nummer moet zichtbaar
zijn wanneer je de showring in gaat met de hond. Je kunt hem op de kleding spelden
of een draagnummer-bandje kopen waar het nummer in kan.

Draagnummer(bandje)
Zorg dat je goed in de gaten houdt wanneer je met jouw hond aan de beurt bent. In
de catalogus, die je ontvangt op de dag van de show, staat de indeling van alle
honden vermeldt. De ringmeester roept de nummers om die aan de beurt zijn.
Showtime en geniet ervan! Samen met je hond loop je de showring in. Zorg dat je de
hond netjes laat staan in één rij met de andere honden van jou w klasse. De honden
moeten op volgorde staan qua nummer. Vaak loopt de keurmeester eerst een rondje
voor de eerste indruk van de honden. Vervolgens kan de keurmeester vragen dat er
gezamenlijk met alle honden een ronde door de ring gerend wordt. Daarna laat je
jouw hond weer netjes staan. De keurmeester vraagt op volgorde van nummering de
honden bij zich. Nu wordt de hond één op één gekeurd.
Laat je hond op ongeveer 3 meter afstand van de keurmeester mooi staan. De
keurmeester gaat nu je hond betasten. Het gebit wordt bekeken, de kop wordt betast
en bekeken en vervolgens wordt de rest van het lichaam betast en bekeken. Het
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gangwerk van de hond wordt ook gekeurd. Er kan gevraagd worden om een rechte
lijn op en neer/ een rondje/ een driehoek/ en heel soms een L figuur te lopen. Neem
de tijd voor het ‘lopen’. Je hond moet in een actieve draf lopen. Gaat je hond in
galop of gaat de hond snuffelen, probeer rustig te herstellen. Het gaat erom dat de
keurmeester kan zien hoe het gang werk is.

Na het ‘lopen’ laat je de hond weer mooi staan, een meter of 3 van de keurmeester.
De keurmeester gaat nu een keurverslag maken. De schrijver noteert alles op een
formulier. De kwalificatie wordt weergegeven in;
Uitmuntend

Wordt verstrekt aan honden die zodanig aan de standaard van
het ras voldoet dat een geringe afwijking of kleine fout het ideale
rasbeeld niet stoort.

Zeer Goed

Wordt toegekend aan honden die over het algemeen aan de
standaard voldoen, maar door enkele onvolkomenheden het
ideale rasbeeld stoort.

Goed

Wordt toegekend aan honden die nog wel aan standaard van het
ras voldoen, maar door meerdere afwijking het rasbeeld
verstoort.
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Matig

Wordt toegekend aan honden die in te geringe mate aan de
standaard van het ras voldoen en aan honden die door een zeer
ernstige fout niet voor hogere kwalificatie in aanmerking komen.

Gediskwalificeerd

Wordt toegekend aan honden die niet aan de standaard van hun
ras voldoen

Voor Baby en Puppy klasse gelden de volgende kwalificaties;
Veel Belovend

Wordt toegekend aan Baby’s of Puppy’s die aan de standaard
voor zijn leeftijd voldoen en waar de verwachting is dat hij /zij
goed zal voldoen aan de rasstandaard wanneer hij/zij
volwassen is.

Belovend

Wordt toegekend aan Baby’s en Puppy’s die over het algemeen
voldoen aan de standaard die past bij de leeftijd, maar enkele
fouten vertonen.

Weinig
Belovend

Wordt toegekend aan Baby’s en Puppy’s die in geringe mate
aan de standaard voor de leeftijd voldoen of meerdere fouten
vertonen.

Nadat alle honden binnen de klasse beoordeeld zijn wordt er wederom een ronde
‘gelopen’ met alle honden tegelijk. De keurmeester gaat nu een selectie maken van
de honden die hij/zij gaat plaatsen. De keurmeester geeft vervolgens aan wie
nummer 1, 2, 3 en soms 4 is geworden. Vaak is er tijd om snel een foto te maken
voor dat de volgende klasse gaat starten.
Aan het einde van de dag wordt beslist wie de beste Baby, Puppy, Jeugd, veteraan
en beste van het ras is.
Wie mag er mee doen voor beste Baby ?
De uit de Baby klasse nummer 1 reu en nummer 1 teefje, alleen als deze
gekwalificeerd is met een Veel Belovend, worden nogmaals in de showring bekeken
door de keurmeester. Vaak ‘lopen’ jullie samen nog een rondje. De keurmeester
beslist dan of de reu of teef beste Baby wordt.
Wie mag er mee doen voor beste Puppy?
Dit is gelijk aan de omschrijving voor beste Baby.
Wie mag er mee doen voor beste Jeugd?
De uit de jeugd klasse nummer 1 reu en nummer 1 teef die gekwalificeerd moet zijn
met een Uitmuntend. Beide honden worden nogmaals bekeken door de keurmeester
in de showring. Vaak ‘lopen’ deze een rondje en wordt gevraagd om samen of alleen
op en neer in een lijn te ‘lopen’. De winnaar wordt beste Jeugd hond.
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Wie mag er mee doen voor beste Veteraan?
De uit de veteranen klasse nummer 1 reu en nummer 1 teef die gekwalificeerd zijn
met een uitmuntend. Beide honden worden in de showring nogmaals bekeken door
de keurmeester. Beide honden ‘lopen’ een rondje. De winnaar wordt beste Veteraan.
De overige klasse worden niet naar voren geroepen voor de beste van die klasse.
Wel doen zij mee voor beste reu of teef.
Wie mag er mee doen voor beste reu/teef?
Alle nummers 1 met een kwalificering Uitmuntend uit de klasse Jeugd,
Tussenklasse, Openklasse, Kampioensklasse en Veteranenklasse. Op volgorde van
leeftijd gaat iedereen de showring in en laat zijn hond mooi staan. De keurmeester
beoordeeld nogmaals de honden en laat de honden een rondje ‘lopen’. Het kan heel
goed dat er afzonderlijk van elkaar nog figuren ‘gelopen’ moeten worden. Als laats te
wordt er nog een ronde ‘gelopen’ met alle honden. De keurmeester kiest dan de
beste reu.
Wie mag er mee doen voor reserve beste reu/teef?
Alle overgebleven nummers 1 met een Uitmuntend uit bovengenoemde klasse
moeten blijven staan. En de nummer twee met een Uitmuntend uit de zelfde klasse
als de net geworden beste reu/teef, mag ook mee dingen voor reserve beste
reu/teef. Voorbeeld; Als de beste reu/teef uit de Openklasse komt, dan mag de
nummer twee uit de Openklasse meedoen voor reserve beste reu /teef. Dit kan
alleen wanneer de nummer twee een Uitmuntend heeft behaald. Opnieuw gaan de
honden netjes staan in volgorde van nummering. Er wordt een ronde ‘gelopen’ en de
reserve beste reu/teef wordt gekozen door de keurmeester. De beste reu en de
beste teef krijgen een CAC (showpunt (https://www.houdenvanhonden.nl/actief-metje-hond/showen-met-je-hond/kampioenschappen-titels-en-prijzen/ )). Wanneer bij de
clubmatch minimaal 20 honden zijn ingeschreven en er minimaal 16 aanwezig zijn
dan krijgen de beste reu en teef twee maal een CAC.
Wie mag er mee doen voor beste van het ras?
De beste reu en de beste teef gaan als laatste de showring in. Nu bepaalt de
keurmeester de beste Bullmastiff van de show. Van alle inschrijvingen kiest de
keurmeester diegene die hij/zij de winnaar vindt. De winnaar heeft de ‘titel
Clubwinnaar 2019’ verdiend!

Tips;
-

Je hond loopt altijd aan je linkerkant.
Zorg dat je riempje niet te lang is.
Draag platte schoenen om wat comfortabeler te rennen
Je kunt er voor kiezen om nette kleding te dragen. Sommige
handlers/showers doen dit omdat ze hun hond netjes willen presenteren
Zorg voor lekkere snoepjes in de showring (je kunt ze in een buideltje doen) .
Neem een kwijldoekje mee.
Je kunt een bench meenemen, zo heeft je hond een rustige plek .
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-

-

Neem een stoel mee.
Neem speeltjes mee voor je hond.
Maak plezier en geniet van de dag samen met jou kanjer .
Kijk op YouTube onder bijvoorbeeld ‘Bullmastiff hondenshow’ voor
voorbeelden. Oefening baart kunst. Probeer een paar keer per dag 5 minuten
te oefenen met je hond. Maak het voor je hond de leukste en makkelijkste
oefening die er is. Want zeg nou zelf, snoepjes krijgen voor stil staan is een
prima deal ;-)
Probeer te ontspannen en te genieten van het moment. De tijd die je samen
met je hond in de ring staat is vaak maar een paar minuten. Voor jullie beide
is het belangrijk er een leuke ervaring mee op te doen!
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