
De beoordelingsdag!  
Ieder jaar vindt er een keuring plaats van de nesten met schapendoezen die in het voorgaande jaar 
zijn geboren, ook doezen niet uit dat jaar mogen ingeschreven worden voor een keuring in de voor 
hen bedoelde klasse. Een leuke en gezellige dag met uw does en nestgenootjes!  
 
Voorbereiding 
Wat kunt u zoal doen ter voorbereiding op deze dag?  
1)  Zorg dat uw does klitvrij is op de dag van de keuring, LET OP: niet een paar uur/dagen van te   
              voren nog volledig kammen, daar wordt de vacht vaak heel pluizig van en dan kan de   
              keurmeester de kwaliteit niet beoordelen. Meestal is een week van te voren volledig  
              doorkammen meer dan voldoende, mocht er onverhoopt toch een klit ontstaan in de dagen  
              voor de keuring, kam dan alleen de betreffende klit er uit; 

2)  Zorg dat uw does gewend is om volledig betast te worden, dus ook het bekijken van de ogen,  
              oren en vooral de tanden, de keurmeester doet dit om een goed beeld te krijgen van de  
              bouw van uw schapendoes. Het helpt als uw schapendoes al gewend is aan de aanrakingen  
              (ook handig bij het bezoeken van een dierenarts!).  
 
3)  Zorg dat u een normale halsband en riem bij heeft voor het showen van uw does, eventueel  
              een zogenoemd “showlijntje” mag uiteraard ook!  

4)  Oefen thuis in de tuin, of op een veldje in de buurt, met uw does dat deze naast u meeloopt  
              in draf , let op het is geen gehoorzaamheidsoefening waarbij de does strak naast u mee  
              moet lopen en daarbij omhoog kijkt, dit verstoort het beeld omdat ze dan in onnatuurlijke  
              pas gaan lopen (meestal gaat dit het beste als u zelf stevig doorstapt alsof u ergens te laat  
             dreigt te komen). Oefen daarnaast ook het stil blijven staan (zodat de keurmeester uw does  
             van allerlei kanten kan bekijken).  
 
De keuring 
De keuring zelf verloopt over het algemeen in een fijne ontspannen sfeer. Op de dag zelf zorgt u er 
uiteraard voor op tijd aanwezig te zijn en wordt u door de ringmeester opgeroepen als het uw beurt 
is om met uw does in de ring te verschijnen. De ringmeester zal u uitleggen waar u kunt gaan staan. 1 
voor 1 zal de keurmeester de doezen in de ring bekijken, waarbij de keurmeester ze betast (bekijken 
van de bouw, vacht, ogen, oren en tanden) en u zal vragen met uw does een stukje te “lopen”, let 
daarbij op dat de does in draf aan uw binnenzijde loopt, zodat de keurmeester de does kan zien en 
niet tegen uw (waarschijnlijk fraaie!) benen aan kijkt. Intussen zal de keurmeester zijn of haar mening 
door de schrijver laten noteren op het formulier, laat dan op dat moment uw does op een meter of 
2-3 afstand van de keurmeester staan, zodat de keurmeester uw does goed kan zien, het formulier 
krijgt u aan het einde van de keuringen mee naar huis.  
 
Etiquette 
- Ruim ongelukjes van uw does op 
- In de ring is het niet de bedoeling dat er gespeeld wordt, dat kan daarbuiten!  
- Wacht in de ring tot de gehele groep waarmee u in de ring staat gekeurd is 
- Ga niet met uw does te dicht bij de ring zitten waar de keuringen plaatsvinden, zodat diegenen in 
de ring gehinderd worden.  
 
HET ALLERBELANGRIJKSTE: GENIET VAN DEZE DAG MET UW DOES!  


