KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SINT-HUBERTUS

Commissie voor de benoeming van
Keurmeesters Windhondensport (CKW)

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de KMSH op 07 februari 2018

CKW

20180207v1

Inhoud
1. Reglement inwendige orde ...................................................................................................... 3
1.1 Samenstelling .................................................................................................................. 3
1.2 Bevoegdheden ................................................................................................................. 3
1.2.1 Toetsing en voordracht ................................................................................................. 3
1.2.2 Maatregelen ................................................................................................................ 3
1.2.3 Bevoegdheid maatregelen ............................................................................................. 4
1.3 Overgangsmaatregelen ...................................................................................................... 4
2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT .................................................................................................. 4
2.1 Correspondentie ............................................................................................................... 4
2.2 Stagiair ............................................................................................................................ 4
2.2.1 Toelatingsvoorwaarden ................................................................................................. 4
2.2.2 Stageproeven .............................................................................................................. 5
2.3 Uitsluitingen ..................................................................................................................... 5
2.4 Kandidaat ........................................................................................................................ 5
2.4.1 Beginkandidatuur ......................................................................................................... 5
2.4.2 Bijkomende kandidatuur ............................................................................................... 5
3. Examen Algemene Kynologische Kennis (AKK) ........................................................................... 6
Theoretisch examen algemene kynologische kennis: ................................................................... 6
4. PRAKTISCH EXAMEN............................................................................................................... 7
4.1 Opzet van het praktisch examen ......................................................................................... 7
4.2 Algemene richtlijnen voor het praktisch examen ................................................................... 7
4.3 Het voor de discipline toepasselijke schriftelijk examen .......................................................... 7
4.4 Het voor de discipline toepasselijk mondeling examen ........................................................... 7
5. BENOEMING TOT KEURMEESTER .............................................................................................. 8
5.1 Proeftijd ........................................................................................................................... 8
5.2 Definitieve benoeming ....................................................................................................... 8
5.3 Geldigheid benoeming ....................................................................................................... 8
6. ALGEMENE BEPALINGEN ......................................................................................................... 8
6.1 Buitenlandse keurmeesters ................................................................................................ 8
6.2 Keuren in het buitenland .................................................................................................... 8
6.3 Integriteit ........................................................................................................................ 9
6.4 Slotbepalingen .................................................................................................................. 9

CKW

20180207v1

1. Reglement inwendige orde
1.1 Samenstelling
De samenstelling van de Commissie voor de benoeming van de Keurmeesters Windhondensport,
hierna CKW genoemd, wordt in algemeen overleg door het bestuur van de Koninklijke Maatschappij
Sint-Hubertus (KMSH) en de Commissie Racing & Coursing België (CRCB) als volgt bepaald:
§1. De CKW is samengesteld uit maximum zes leden, te weten:
a) Een lid namens de raad van bestuur van de KMSH.;
b) De voorzitter en secretaris van de CRCB;
c) Een lid verkozen uit de CRCB anders dan voorzitter en secretaris. Met de verkiezing van
dit lid moet de vertegenwoordiging van beide landstalen binnen de CKW afvaardiging
worden verzekerd;
d) Een lid verkozen door de Algemene Afgevaardigden Vergadering van de CRCB,
jury / keurmeester racing vertegenwoordigend een vereniging actief in de discipline
racing;
e) Een lid verkozen door de Algemene Afgevaardigden Vergadering van de CRCB,
keurmeester coursing vertegenwoordigend een vereniging actief in de discipline coursing.
§2. Het mandaat van de gekozen CKW leden duurt 3 jaar. Elk jaar wordt een van de gekozen
leden van de CKW vervangen; uittredende leden zijn herkiesbaar. De volgorde van uittreding
is geregeld door loting. Wie aangeduid wordt om een lid te vervangen in de loop van zijn
termijn, voleindigt het mandaat.
§3. De CKW benoemt in geheime stemming en voor een termijn van 2 jaar een voorzitter.
De voorzitter is uittredend en herkiesbaar zowel naar kandidatuur als naar functie toe.
§4. Het secretariaat van de CKW wordt ambtshalve toevertrouwd aan de secretaris van de CRCB.
§5. De CKW vergadert zo dikwijls het nodig is. De bijeenroepingen gebeuren op initiatief van de
secretaris, tenminste 10 dagen voor de vergadering.
§6. De CKW vergadert geldig wanneer tenminste 4 leden aanwezig zijn.
§7. Beslissingen over onderwerpen die op de dagorde staan worden genomen bij eenvoudige
meerderheid. In geval van staking van de stemmen, moet herstemd worden. Als er bij een
herstemming opnieuw een staking van de stemmen is, wordt het voorstel verworpen.
§8. Geheime stemming heeft plaats indien personen betrokken zijn.
§9. Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd.

1.2 Bevoegdheden
1.2.1 Toetsing en voordracht
§1. De CKW heeft het recht kandidaat keurmeesters en kandidaat jury-leden ter benoeming voor te
dragen aan de KMSH
§2. De leden van de CKW beoordelen de theoretische en de technische bekwaamheid van de
kandidaat-keurmeesters en kandidaat-juryleden, elk voor de materie die in hun bevoegdheid
ligt.

1.2.2 Maatregelen
§1. Tegen keurmeesters en jury-leden kunnen maatregelen worden genomen wanneer een inbreuk
op de geldende reglementering van de CKW of de windhondensport in het algemeen wordt
vastgesteld.
§2. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
a) een verwittiging;
b) een berisping;
c) een tijdelijke schorsing met een maximum van 12 maanden, eventueel 1 maal verlengbaar.
d) intrekken van de bevoegdheid als keurmeester of jurylid op te treden;
e) nietig verklaren van de benoeming tot keurmeester of jurylid.
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§3. Tegen de genomen beslissing kan men beroep aantekenen zoals bepaald in de tuchtmaatregelen
van het reglement van inwendige orde van de windhondensport – CRCB.

1.2.3 Bevoegdheid maatregelen
§1. De secretaris brengt ten minste 15 dagen vóór de bijeenkomst van de CKW de betrokken
keurmeester of jury-lid schriftelijk op de hoogte van de zitting waarin het voorstel tot het
nemen van maatregelen wordt behandeld.
§2. Maatregelen kunnen maar genomen worden op mondelinge tegenspraak van de betrokken
keurmeester of jury-lid, die zich ten alle tijde kan laten bijstaan door een raadsman.
§3. De maatregelen bedoeld onder 1.2.2 §2 sub a t.e.m. c worden opgelegd door de CKW.
§4. De maatregelen bedoeld onder 1.2.2 §2 sub d en e worden door de KMSH opgelegd.
§5. De CKW dient de genomen maatregel binnen de 8 dagen na de uitvaardiging ervan mede te
delen aan de KMSH en de CRCB. Deze laatste informeert de verenigingen.

1.3 Overgangsmaatregelen
§1. De CKW en haar reglementen zijn vanaf 1 januari 2018 van toepassing op alle keurmeesters en
jury-leden.
§2. Voor keurmeesters coursing en/of racing, die voor deze datum onder de voorgaande geldende
regels werden geëxamineerd, geldt een vrijstelling van de in dit reglement gevraagde Algemene
Kynologische Kennis.
§3. Juryleden, die voor deze datum onder de voorgaande regels werden geëxamineerd, moeten ,
indien zij het predikaat, “keurmeester” wensen te bekomen, bijkomend examen afleggen over
dezelfde modules AKK als een keurmeester, namelijk: M1 + M2a + M3 + M4 + M6 + M7+ M10
+ M11 + M12.

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
2.1 Correspondentie
§1. Alle correspondentie wordt gezonden aan de secretaris van de CRCB waar het secretariaat van
de CKW is gevestigd.
§2. Alle correspondentie betreffende de aanvraag van examens kan per e-mail worden
toegezonden. (e-mail secr@crcb.info)

2.2 Stagiair
§1. Een kandidaat stagiair doet via de vereniging waarbij hij is aangesloten zijn aanvraag voor de
discipline van zijn keuze.
§2. Het aanvraagdossier wordt ingediend met gebruikmaking van het daarvoor bestemde
standaardformulier (bijlage 1). Dit formulier wordt deels ingevuld door de aanvrager, deels door
de vereniging waarbij hij is aangesloten en deels door de C.R.C.B.
§3. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

2.2.1 Toelatingsvoorwaarden
§1. Om als stagiair toegelaten te worden dient de aanvrager aan volgende voorwaarden voldoen:
a. minstens éénentwintig (21) jaar oud zijn op de dag van de aanvraag;
b. ten minste 5 jaar lid zijn van een windhondensportvereniging erkend door de KMSH;
c. gedurende tenminste drie (3) jaar met meerdere honden hebben deelgenomen in de discipline
waarvoor de kandidatuur wordt gesteld;
d. een onberispelijke kynologische reputatie en de gewenste morele hoedanigheden hebben.
§2. Dit dient te worden gestaafd door:
a. de steun van de thuisvereniging aan de kandidatuurstelling;
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b. een positief advies door de CRCB
§3. Tentoonstellingskeurmeesters en keurmeesters voor werkproeven die reeds door de KBC van de
KKUSH werden benoemd en voldoen aan de voorwaarden voor de kandidatuur genieten een
vrijstelling voor het examen algemene kynologische kennis en dienen alleen het in hoofdstuk 4
uitgewerkte praktisch examen af te leggen.
§4. De CKW beslist of een kandidaat als stagiair wordt aangenomen en stelt na een gunstige
beslissing een peter aan.

2.2.2 Stageproeven
§1. Na de aanvaarding door de CKW kunnen als stagiair initiële stageproeven worden afgelegd,
steeds onder begeleiding van de peter.
§2. Het aantal initiële stageproeven bedraagt tenminste:
- voor rennen:
2 maal in de jury en 2 maal als bochtcommissaris
- voor coursing:
4 maal als keurmeester
§3. De kwalitatieve beoordeling van elke stageproef wordt door de afgevaardigde van de CRCB en
de door de CKW aangewezen peter gezamenlijk vastgelegd op een stagerapport en
overgemaakt aan de secretaris van de CKW.
§4. De CKW beslist of de kwalitatieve beoordelingen voldoende positieve elementen bevatten om de
stagiair toe te laten tot de beginkandidatuur.

2.3 Uitsluitingen
Een inwoner van België die geen keurmeester of jury-lid is in België en
a. een keuring aanvaardt op eender welk type wedstrijd in binnen- of buitenland of
b. in het buitenland examens voor keurmeester of jury-lid aflegt
verliest het recht om Belgisch keurmeester of jurylid windhondensport te worden.

2.4 Kandidaat
2.4.1 Beginkandidatuur
§1. Kandidaturen kunnen door de CKW worden aangenomen of met opgave van de reden worden
geweigerd;
§2. Wanneer een kandidaat-keurmeester of kandidaat jury-lid, na 2 jaar nog steeds geen
theoretisch of praktisch examen heeft afgelegd, moet hij zich opnieuw kandidaat stellen.
§3. Wanneer het secretariaat van de CKW een vergetelheid of nalatigheid vaststelt in het nadeel van
een kandidaat, mogen voorlopige maatregelen worden getroffen die daarna ter goedkeuring
worden voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de CKW.

2.4.2 Bijkomende kandidatuur
De kandidatuur van een reeds benoemde keurmeester voor een andere discipline in de
windhondenrensport doorloopt eveneens de in artikel 2.2.2 beschreven procedures.
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3. Examen Algemene Kynologische Kennis (AKK)
Zodra de kandidatuur door de CKW is aanvaard, kan de kandidaat-keurmeester zijn aanvraag indienen
voor het examen AKK.
Een kandidaat-keurmeester heeft het recht examen af te leggen in zijn moedertaal.
Een kandidaat-jury-lid voor de racing dient geen examen AKK af te leggen en kan onmiddellijk starten
met het praktisch examen (hoofdstuk 4).

Theoretisch examen algemene kynologische kennis:
§1. Examens worden afgenomen in de maanden februari en september. Het secretariaat van de CKW
bericht tenminste 4 weken op voorhand aan de kandidaat wanneer hij zijn theoretisch examen over
de algemene kynologische kennis kan afleggen. De kandidaat moet zijn deelname aan het
theoretisch examen bevestigen.
§2. De kandidaat wordt schriftelijk geëxamineerd over de volgende modules uit de AKK:
M1
(skelet)
M2a
(spieren)
M3
(bewegingsleer)
M4
(zintuigen)
M6
(stofwisselingsprocessen)
M7
(voedingsleer)
M10
(kynethologie)
M11
(keuren en keurmeester)
M12
(kynologische organisatie in België en terminologie)
§3. De samenstelling van de jury bestaande uit minstens 2 leden wordt de kandidaat niet
medegedeeld;
§4. Een succesvol afgelegd examen in een module behoudt haar geldigheid. De volgorde en het aantal
van de af te leggen modules per examensessie kan door de kandidaat vrij worden gekozen.
Minstens 3 weken voor het examen geeft de kandidaat te kennen voor welke modules hij examen
wil afleggen. De kandidaat dient alle modules af te leggen binnen een periode van maximum 5 jaar.
§5. Aan elke module wordt een gewicht toegekend naar rato van de relatieve belangrijkheid ervan voor
het functioneren van een keurmeester:
15
M1
(skelet)
15
M2a
(spieren)
15
M3
(bewegingsleer)
15
M4
(zintuigen)
10
M6
(stofwisselingsprocessen)
10
M7
(voedingsleer)
5
M10
(kynethologie)
10
M11
(keuren en keurmeester)
5
M12
(kynologische organisatie in België en terminologie)
Om geslaagd te zijn dient de kandidaat tenminste 50% per afgelegde module te behalen en
minimaal 60% op het geheel (niet per examensessie).
§6. De vragen worden duidelijk geformuleerd. Het aantal punten dat per vraag kan worden behaald
wordt op voorhand medegedeeld. De antwoorden worden schriftelijk gegeven. Bij het begin van de
examensessie worden de vragen van elke module blindelings aangeduid door de kandidaat. Zijn er
meerdere kandidaten die gelijktijdig examen afleggen dan beantwoorden zij allen dezelfde vragen.
§7. Opgeroepen kandidaten die tweemaal achtereenvolgens zonder schriftelijke afmelding niet aan de
examensessie deelnemen worden als ontslagnemend beschouwd, tenzij grondige redenen.
§8. Elk examenpapier dat door de kandidaat wordt gebruikt wordt op voorhand door minstens één lid
van de examencommissie geparafeerd.
§9. De kandidaat heeft het recht om zijn examen in te zien na afspraak met de secretaris van de CKW.
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4. PRAKTISCH EXAMEN
4.1 Opzet van het praktisch examen
Een kandidaat-keurmeester, die geslaagd is in het examen AKK, of een kandidaat jury-lid kan zich
aanmelden voor het praktisch examen dat bestaat uit drie onderdelen:
a. het op een wedstrijddag tezamen met een door de CKW aangeduide peter bespreken van alle
elementen die samenhangen met de discipline waarvoor hij kandideert;
b. een schriftelijk examen over het toepasselijke reglement van de betreffende discipline in de
windhondensport;
c. een mondeling examen in de kennis van de reglementen van de betreffende discipline.

4.2 Algemene richtlijnen voor het praktisch examen
§1. Wanneer een kandidaat niet geslaagd is in zijn praktisch examen kan hij éénmaal, en pas na
één jaar volgend op de beslissing van de CKW, herkansen. De CKW kan, in samenspraak met de
peter, een kortere periode voor herkansing voorstellen mits de kandidaat bijkomende
stageproeven succesvol aflegt.
§2. De kandidaat die niet slaagde tijdens de eerste herkansing kan na twee jaar, mits hij actief is
gebleven in de windhondensport, een tweede maal herkansen voor de discipline waarvoor hij in
eerste instantie kandideerde.
§3. Slaagt de kandidaat niet bij deze tweede herkansing dan kan hij zich eerst na vijf jaar opnieuw
kandidaat stellen voor keurmeester in dezelfde discipline.

4.3 Het voor de discipline toepasselijke schriftelijk examen
§1. De vragen voor het schriftelijk examen worden opgesteld door de CKW.
§2. Het schriftelijk examen wordt afgelegd voor een jury van twee leden van de CKW. De kandidaat
krijgt 1 uur tijd om de vragen te beantwoorden. Personen die niet tot deze jury behoren hebben
geen toegang tot het examenlokaal.
§3. Elk examenpapier dat de kandidaat gebruikt wordt vooraf geparafeerd door beide leden van de
jury. Na het examen ziet de jury het examen na en vult een examenverslag in dat door de leden
van de jury wordt ondertekend. Indien de juryleden geen eenparig oordeel hebben over een
door de kandidaat gegeven antwoord wordt hiervan, met vermelding van de argumenten,
melding gemaakt in het examenverslag.
§4. Het verslag van de examinatoren en de examenpapieren van de kandidaat worden per
omgaande aan het secretariaat van de CKW gezonden.
§5. De CKW onderzoekt het examenverslag in haar eerstkomende vergadering.
§6. De leden van de CKW mogen onder geen voorwendsel aanwezig zijn op een vergadering waarin
over henzelf of over familieleden in de 1e graad wordt beraadslaagd of een beslissing getroffen.

4.4 Het voor de discipline toepasselijk mondeling examen
§1. Het mondeling examen met bijzondere aandacht voor het beoordelen van het werk van de
honden, wordt tijdens een door de CKW aangeduide wedstrijd in België afgenomen door een lid
van de CKW in aanwezigheid van de peter.
§2. De examinator stelt een rapport op en stuurt dit zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen
twee weken na het examen, aan het secretariaat van de CKW gezonden.
§3. De CKW onderzoekt het examenverslag in haar eerstkomende vergadering.
§4. De leden van de CKW mogen onder geen voorwendsel aanwezig zijn op een vergadering waarin
over henzelf of over familieleden in de 1e graad wordt beraadslaagd of een beslissing getroffen.
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5. BENOEMING TOT KEURMEESTER
Na het met goed gevolg afleggen van de hiervoor in de hoofdstukken 3 en 4 genoemde examens wordt
de kandidaat door de CKW als keurmeester coursing en/of racing voorgedragen aan de KMSH.
Na het met met goed gevolg afleggen van de hiervoor in het hoofdstuk 4 genoemde examens wordt de
kandidaat door de CKW als jury-lid racing voorgedragen aan de KMSH
Hierbij gelden volgende aanvullende voorwaarden:

5.1 Proeftijd
§1. De aldus benoemde keurmeester of jury-lid wordt aanvaard voor een proefperiode van
minimum 1 jaar, waarin uitsluitend in België tenminste 2 wedstrijden moeten worden gekeurd.
§2. De CKW kan de proefperiode verlengen indien zij daartoe redenen aanwezig acht.

5.2 Definitieve benoeming
§1. Tot een voordacht van definitieve benoeming als keurmeester of jurylid, bevoegd om ook in het
buitenland te keuren, wordt besloten op de eerstvolgende vergadering van de CKW na afloop
van de proefperiode.
§2. De CKW maakt deze voordracht over aan de KMSH die deze goedkeurd.

5.3 Geldigheid benoeming
§1. Elke keurmeester en jury-lid verbindt zich ertoe zich te vervolmaken en steeds op de hoogte te
blijven van de evolutie binnen de windhondenrassen en de nationale en internationale
wedstrijdreglementen.
§2. De benoemde keurmeesters en jury-leden zijn verplicht tenminste éénmaal per twee jaar deel
te nemen aan een keurmeesters bijeenkomst georganiseerd door de CRCB. Bij het niet voldoen
aan deze verplichting kan de CKW op mondelinge tegenspraak van de betrokkene de
bevoegdheid om te keuren of te zetelen in de jury schorsen tenzij de keurmeester of jury-lid
zijn/haar afwezigheden op eigen initiatief en op voldoende wijze motiveert. Na het opnieuw
bijwonen van een bijeenkomst kan de betrokken keurmeester of jury-lid de CKW vragen de
schorsing op te heffen. De CKW kan alvorens de schorsing op te heffen gunstige stageproeven
of het slagen in het gedeeltelijk of volledig praktisch examen opleggen.
§3. Indien een keurmeester of jury-lid gedurende een periode van vijf (5) jaar of meer de functie
niet heeft opgenomen dient
- de keurmeester het examen AKK én het praktisch examen opnieuw af te leggen
- het jury-lid het praktisch examen opnieuw af te leggen.

6. ALGEMENE BEPALINGEN
6.1 Buitenlandse keurmeesters
De inschrijving op de lijsten van de KMSH van in het buitenland erkende keurmeesters die zich in
België komen vestigen is door de KMSH in overleg met de CKW op te lossen volgens de regels in
voege bij de F.C.I. of volgens de akkoorden, gesloten met het betreffende land.

6.2 Keuren in het buitenland
Conform artikel 7.6 van het F.C.I.-reglement moet elke keurmeester die door een buitenlandse
nationale organisatie of een daarbij aangesloten vereniging wordt uitgenodigd om te keuren
tijdens een nationale of internationale wedstrijd, op voorhand de goedkeuring daartoe verkrijgen
van de secretaris van de CRCB.
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6.3 Integriteit
§1. Een keurmeester/jury-lid mag niet actief zijn bij de beoordeling van honden in dezelfde klasse /
sexe als waarin zijn eigen hond deelneemt.
§2. Een keurmeester/jury-lid mag nooit keuren of in een jury zetelen voor een dissidente club,
d.w.z. een club die niet aangesloten is bij een door de F.C.I. aanvaarde overkoepelende
nationale organisatie.
§3. Een keurmeester/jury-lid moet zich correct gedragen en de honden zonder discriminatie
beoordelen. Hij moet sober en passend gekleed zijn, conform de taak die hij heeft te vervullen.
Hij moet steeds correct en beleefd blijven. Het nuttigen van alcoholische dranken vanaf 6 uur
voor aanvang van de wedstrijd en tijdens de wedstrijd is verboden.

6.4 Slotbepalingen
§1. Het is de keurmeester of jury-lid of hun gezinsleden (wonende onder hetzelfde dak) niet
toegestaan handel te drijven in honden (regelmatig in- en verkoop van honden).
§2. Een benoemde keurmeester of jurylid aanvaardt deze reglementen, de reglementen van de
CRCB en van de KMSH.
§3. Over elk geval dat niet voorzien is in dit reglement wordt door de CKW beslist.
§4. Bij betwisting omtrent de interpretatie van dit reglement zal de Nederlandse tekst als basis
dienen.

Vastgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus
op 7 februari 2018.
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