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Uitgangspunten voor keurmeesters en checklijsten in USA 

 

Grondbeginselen: 

1. Veiligheid                de testen zijn veilig 

2. Overzicht                 alle honden kunnen gehele dag werpers/geweren zien 

3. Controle                  voorjagers kunnen honden zien. 

                                  honden kunnen voorjagers zien en horen. 

4. Eerlijkheid               Objectief en onpartijdig keuren 

5. Tijdslimiet               Efficiënte voorbereiding met tijd 

6. Plezier                      Aangenaam en beleefd zijn naar elke voorjager(ster) 

 

1. Veiligheid 

Wandel over het gehele veld en langs waterkanten – sluit onveilige gebieden uit of vermijd deze. 

Hitte, vochtigheid en begroeiing.  

Zet geen test uit die niet geschikt is voor bepaalde weeromstandigheden en condities. 

Weeromstandigheden.  

Storm en onweer enz. Maak een vluchtplan als het weer in een keer omslaat. 

Werpers en officieel geweer.   

Wordt het apport veilig geworpen voor andere werpers en aanwezigen? Heel belangrijk als er met hagel 

geschoten wordt. 

Medewerkers. 

 Let er op dat de werpers de veiligheid in het oog houden. 

Heel belangrijk als er met geweren geschoten wordt. 

Controleer dat medewerkers eten en drinken hebben, 

zonnebrandolie, muggenbescherming en 

gehoorbeschermers. 

Verkeer.  

Hoe komen auto’s het terrein op, óf verlaten het? Is er 

een verkeersregelaar nodig? Vermijd ieder onveilige weg 

in de test of in de nabijheid. 
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Vermijd beschadiging en verkeerd gebruik van het terrein. Planten en struiken. 

Lichamelijk inspanning voorjagers. Kunnen ze bij de proef komen en daar veilig voorjagen? 

 

2.3.Overzicht en controle 

Bestudeer hoe de zon gedurende de gehele dag de proef kan beïnvloeden. 

Houdt rekening met zonopkomst en zonsondergang. 

Voorkom en houdt rekening met mogelijke veranderingen in 

zicht: zoals schaduw en lichtval gedurende de dag. Dit om een 

duidelijk zicht op werpers en geweren te behouden. 

Houdt rekening met de achtergrond voor geweren, werpers en 

voorjagers. 

Kunnen de honden de werpers en geweren zien? 

Kunnen de honden de apporten –vogels-  zien? Moet er 

onderscheid gemaakt worden tussen woerd of eend, (licht en 

donker van kleur) moet er gewisseld worden van eend naar fazant? Moeten er linten aan het apport 

gebonden worden?? 

 

4. Eerlijkheid 

Kunnen de honden de voorjagers zien? 

Kunnen de honden de fluitsignalen horen?  

Als je een “Winger” gebruikt, is een armbeweging van de helper een 

pluspunt en overeenkomstig een perfecte ondersteuning van de aktie van 

de “Winger”. 

Overweeg het gebruik van een “stickman”, (aangeklede pop in wit of 

camouflage)  bij gebruik van verschillende schoten.  

Overweeg de volgorde van gooien van de apporten. Is  een moeilijk te zien 

apport beter om eerst te schieten. 

Houdt rekening met toeschouwers; het verplaatsen van deelnemers en verkeer. 
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Leg de “mat” of creëer  de inzetplaats op een manier, dat het 

(hoge) gras het uitzicht van de honden niet belemmert. Houdt 

rekening met de inzetplaats van de proeven dat de hond een hele 

andere en lagere “oog”positie heeft dan de voorjager.  

Controleer het zicht vanaf de inzetplaats en bevestig dat 

keurmeesters en voorjagers de hond kunnen zien werken en het 

wild oprapen. Houdt rekening met voorjagers met een kleiner 

postuur. 

Geef alle honden een kans om het apport te zien vallen als het geschoten wordt, dit geldt voor ieder 

apport.  

Als werpers na het schot uit zicht verdwijnen, dient dit met zo min mogelijk verleiding en vermijd dat ze 

zich verbergen in een misleidende omgeving. 

 

5. Tijdslimiet 

Houdt rekening met het aantal deelnemers en het daglicht dat beschikbaar is wanneer de proef wordt 

samengesteld. Zorg dat er een technisch persoon aanwezig is, die verstand heeft van een alarmpistool of 

een dummylauncher die weigert af te gaan. 

Reserveer extra tijd voor onverwachte momenten. 

Indien mogelijk, vermijd proeven waar wandelaars, fietsers en evtueel 

verkeer de proeven kunnen vertragen. 

Maak een uitrustingslijst voor keurmeesters, zodat de beginselen 

aanwezig zijn.  

Geef informatie over de proef aan deelnemers die in de Holdingblind 

(wachtkamers) staan.  

Plaats de (twee) wachtkamers dicht bij de inzetplaats en zorg dat ze 

“vol” zijn dit bevordert  een vlotte doorstroming. 

Zorg dat helpers weer klaar staan voor de volgende combinatie. 

Wees relaxed als  een voorjager die “uit de race” ligt, zijn hond moet 

ophalen. 

Beperk het wisselen van locaties, gedurende de dag,  zo weinig mogelijk. 

Plaats de kratten met binnengebracht wild bij de inzetplaats, maar zo dat honden met starten en 

binnenkomen er geen last van hebben.  
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Belangrijk: plaats de kratten met wild BOVEN de wind. 

Positioneer de hond die de proef doet en de hond die respecteren moet (“the dog of honour”) zo naast 

elkaar, dat ze beide honden de apporten kunnen zien. Echter,  dat ze elkaar niet in de weg zitten en 

gestuurd kunnen worden zonder elkaar te hinderen. 

Verspil geen tijd – gebruik de tijd die beschikbaar is om het terrein voor de volgende proeven te 

controleren. 

Barrage: bespreek met collega keurmeesters de test. Gebruik een infolijst om de honden per categorie in 

te delen en bespreek de daarvoor beschikbare tijd.  

 

6. Eerlijkheid t.a.v hond en voorjager 

Zet je proef zo uit om een minimum van weersomstandigheden  ( daglicht, wind, verwaaiing, sleepsporen) 

te beperken. 

Keur een hond op wat hij nú laat zien, keur niet op zijn reputatie of wat hij in het verleden heeft laten zien. 

Wees op de hoogte van de Reglementen en blader daar regelmatig in terug. Wees ook op de hoogte van 

eventuele aanpassingen of veranderingen. 

Houdt de gouden regel van sportiviteit in ere en de Gouden regel is: “Keur en oordeel over deelnemers, 

zoals je zelf beoordeelt zou willen worden” 

(beschikbaar gesteld door  ”Retriever News” USA) 

   


