
BEOORDELING K.C.M.  

 

Naam organiserende vereniging: Cesky Fousek Vereniging Nederland 

Naam van de show: Kampioenschapsclubmatch 

Plaats: Lochem Halnaam/ locatie: De Waltakke 

Datum: 06/09/2020 
 

Naam gedelegeerde: Aad van ’t Hof. 

 

1 Catalogus /Administratie op de show: (overzicht CAC/RES CAC en BOB aan het eind) 

Opzet catalogus:  Gebruik correcte FCI benamingen  Correcte FCI-benamingen. 
Opzet catalogus:  Lay-out / informatie / leesbaarheid (lettergrootte) Prima lay-out, goede leesbaarheid. 
Opzet catalogus:  Indeling rassen - numeriek kleine rassen eerst N.v.t. 
Administratie in orde Ja. 
Wijzigingen in de catalogus: oorzaak secretariaat / exposant                                               Neen. 
Steekproef administratie: Kampioens- / Gebruikshondenklasse , etc. Ja; in orde. 
Nagekomen inschrijvingen: hoe is hiermee omgegaan/ apart vermeld? Geen nagekomen inschrijvingen. 

Opmerkingen:  Geen. 
 

 

2 Parkeervoorziening 

Afstand tot locatie (exposanten / bezoekers) Ca. 50 meter. 
Verharding parkeerplaatsen Klinkerverharding. 

Opmerkingen: Geen. 
 

 
 

3 Hal- / buitenruimte-indeling 

Ruimte tussen de ringen Een ring (was met 34 honden ook ruim 
voldoende). 

Ondergrond ringen Grasmat. 
Vloer in de ringen Grasmat. 
Grootte van de ringen (zie art.  IV. 101 KR) Ring was groot. 
Ruimte meegebrachte benches / trimtafels Voldoende ruimte voor benches etc. 

Opmerkingen: Geen. 
 

 
 

Doi

4 

 

Welzijn honden 

Uitlaatplaats aanwezig Ja. 
Onderhoud uitlaatplaats en in hal gedurende de dag   Exposanten deden dat zelf. 
Wordt duidelijk aangegeven waar uitlaatplaats is Ja. 
Dierenarts norm  Oproepbaar. 
Toezicht door org. op parkeerterrein i.v.m. honden in auto’s Gelet op de weersomstandigheden was dit 

niet noodzakelijk. 
Gecoupeerde honden: waren er problemen Neen. 
Verzorging voor honden (EHBO / dierenambulance) Ja, geregeld. 
Reader aanwezig Neen. 
Gebruik prikbanden, dwangmiddelen, strakke lijnen Niet waargenomen. 
Double handling en andere ongeoorloofde zaken Niet waargenomen. 

Opmerkingen: Geen. 
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5 Facilitaire voorzieningen exposanten / bezoekers 

EHBO mensen aanwezig Ja, van verhuurder. 
Toilet norm  Voldoende. 
Temperatuur hal N.v.t. 
Restaurant/ catering voor exposanten (van) voldoende (grootte) Voldoende. 
Aankleding hallen en ringen Ring en buitenruimte waren aantrekkelijk 

gemaakt o.a. door het plaatsen van clubvanen 
en clubtent. 

Logistieke aanwijzigingen in de hal N.v.t. 
Geluidinstallatie aanwezig c.q. hoorbaar in hallen/ buitenruimte Ja. 

Opmerkingen: Geen. 
 

 
 

6 Raskeuringen 

Aanvang raskeuringen op tijd volgens aanvangstijd catalogus Ja, 10.00 uur 
Klasse keuringen volgens KR Ja. 
Keurmeesterwijzingen vlak voor  c.q. op de KCM Geen wijziging. 
Problemen tijdens de keuringen Neen. 
Catering tijdens de keuringen Ja, voldoende. 
Zijn aantal honden i.c.m. keurmeesters volgens norm Ruimschoots binnen de norm, 34 honden. 

Opmerkingen: Geen. 
 

 
 

7 Stagiaires  

Stagiaires in catalogus vermeld Ja, Linda Weijmans. 
Gedragen stagiaires zich volgens regels Prima. 
Hebben exposanten c.q. ringpersoneel klachten over stagiaire(s)   Neen. 

Opmerkingen: Geen. 
 

 
 

8 Ringmedewerkers  

Kwaliteit algemeen  Prima, betrof Gerda Brantenaar (schrijver) en 
Joke Nijhuis (ringmeester). 

Voldoende aantal in ringen  Ja. 
Aantal fouten gemaakt in de ring   Niet vastgesteld. 

Opmerkingen: Geen. 
 

 
 

9 Keurmeesters 

Namen keurmeesters Wil Hochstenbach. 
Ontvangst op de dag zelf door organisatie en catering  Ja, goed verzorgd. 
Gedrag keurmeesters (tijdens en na de show) Prima, had ook niet anders verwacht! 

Opmerkingen: Geen. 
 

 
 

10 Werksituatie Raad van Beheer – gedelegeerde 

Uitnodiging en informatievoorziening aan gedelegeerde  Aad van ’t Hof. 
Kwalificatiedrager ( bij grotere KCM) N.v.t. 
Houding van organisatie t.o.v. gedelegeerde Prima, gastvrij, hulpvaardig. 



Opmerkingen: Geen. 
 

 
 

 

 

11 Erekeuringen 

Indien tijdens erekeuring aanwezig programma snelheid / interesse publiek (indien aanwezig) 

 

Opmerkingen: Veel belangstelling, ca. 100 personen, incl. exposanten. 
 
 

 

 

 

12 Zaken van algemene aard / medewerkers en uitstraling KCM 

Hal/terrein voldoende uitstraling voor een KCM Zondermeer een zeer geschikt terrein met 
voldoende faciliteiten. 

Heeft de KCM een verzorgde uitstraling Ja, niet aan toe te voegen. 
Algemene kwaliteit / klantvriendelijk medewerkers Vriendelijk en gastvrij t.o.v. exposanten en 

bezoekers. 
Is de hal / buitenruimte groot genoeg i.c.m. het aantal honden  Terrein is groot genoeg; daar kan je wel 10 

ringen kwijt. 
Staat bestuur open voor adviezen tijdens de KCM Ja. 

Opmerkingen: Geen.  
 

 

 

 

13 Buitenshows 

Zijn de ringtenten van voldoende grootte Met maar één ring, was één ringtent 
voldoende. 

Alternatief voor regen (bijv. overdekte (rij)hal op locatie) Ja. 
Is bij regen de KCM buiten door gegaan N.v.t. 
Heeft organisatie adequaat gereageerd op onweer/ hagelbuien N.v.t. 

Opmerkingen: Geen. 
 

 

 

 

14 Algemeen eindoordeel 

ONVOLDOENDE MATIG VOLDOENDE GOED UITSTEKEND 
Overige aandachts- en verbeterpunten en korte samenvatting resultaat eindoordeel: Deze KCM verdient de 
beoordeling uitstekend! Het was een goed georganiseerde KCM. Het was er rustig en onderling ging men 
goed met elkaar om. Opvallend was dat de exposanten en andere aanwezigen keurig de verplichte afstand 
van 150cm aanhielden. De organisatie had in de tent van de vereniging flessen handgel geplaatst en ik zag 
dat exposanten en andere aanwezigen hier hun handen mee behandelden. Ook zag ik dat een bezoeker die 
t.a.v. een andere bezoeker onvoldoende afstand hield, hierop werd aangesproken. In de catalogus stond 
niets over de coronamaatregelen vermeld. Ik ga er vanuit dat die maatregelen in 2021 vervallen. Exposanten 
en bezoekers hoeven tijdens KCM’s daar dan geen rekening meer mee te houden. Wel heb ik geadviseerd 
om in het vervolg de naam van de keurmeester op de site te vermelden. 
 

 

 

 

 

 

 

 


