
Begeleider 
▪ Begeleider ziet er netjes uit, draagt witte kleding en schoenen met harde zolen. 
▪ Begeleider heeft actieve houding en kauwt nergens op. 
▪ Brengt het dier voor met passend show-halster. 
▪ De teugel van het halster is opgerold en met één hand vastgehouden. 
▪ Accepteer de uitslag van de jury en blijf vrolijk en sportief. 
▪ Binnenkomst voorwaarts de keuringsring betreden. 
▪ Binnenkomst wordt het dier begeleid met de linkerhand. 
▪ Pas wanneer alle deelnemers de ring hebben betreden draait de begleider zich om. 
▪ Houd 1,5 meter afstand van je voorganger en zijkant van de ring. 
▪ Stopt het dier op de juiste manier wanneer de jury het stopteken geeft of je het dier moet opstellen. 
▪ Bij stop, moet achterbeen van je dier wat het dichts bij de jury staat, moet ongeveer 10 centimeter achter het 

andere achterbeen geplaatst worden. 
▪ Bij stop, wissel de benen wanneer de jury om het dier loopt. 
▪ Bij opstellen, moet het meest linker dier het linker achterbeen naar achteren plaatsen. 
▪ Bij opstellen, moet het meest rechter dier het rechter achterbeen naar achteren plaatsen. 
▪ Bij opstellen, stel het dier zo op dat ze zicht het fraaist laat zien. 
▪ Bij opstellen houd ruimte tussen de dieren, teveel ruimte is ook ongewenst. 
▪ Als de jury je opstelt stap dan stevig door naar de juiste plaats. 
▪ Als de jury aangeeft om uit de opstelling te gaan, loop dan eerst voorwaarts tot de jury weer op de andere dieren 

focust, ga dan weer achterwaarts lopen. 
▪ De jury straft ongevraagd uit de lijn, en herhaaldelijk in en uit de opstelling lopen af. 
▪ Behandel jouw dier goed. 
▪ Houd de kop van het dier op de juiste hoogte. 
▪ Houd oogcontact met de jury. 
▪ Sta niet in het beeld van de jury wanneer hij jouw dier van dichterbij wil bekijken. 
▪ Reageer snel op aanwijzingen van de jury. 

 
Wanneer de jury aangeeft om te verplaatsen, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 

▪ Pak het halster met de linkerhand, loop vooruit, draai met de klok mee terug door het ‘gat’ in de opstelling. 
▪ Draai het dier rond en loop terug naar de aangewezen plaats in de opstelling. 
▪ Wanneer de begeleider dicht bij de opstelling komt, draai je jezelf om en loopt achterwaarts de opstelling in. 
▪ Begeleiders en dieren die op dat moment opgesteld staan, moeten ruimte creëren om de wisselende deelnemer 

terug in de opstelling te laten komen. 
▪ Als de jury vraagt om uit de opstelling te stappen naar de eerste plek (top van de rubriek), zodat hij beter naar het 

dier kan kijken, leidt het dier dan voorwaarts.  
 

Dier 
▪ Het dier is goed gevuld. 
▪ Het dier is vlak voor de show geschoren. 
▪ Het dier is fit en heeft geen verwondingen. 
▪ Zorg voor schone oren en oormerken. 
▪ Zorg dat de klauwen schoon en op de juiste manier bekapt zijn. 
▪ De neus van het dier is schoon. 
▪ De buik en staart zijn schoon en ontdaan van stro en/of hooi. 

 
Begeleider & dier 

▪ Zorg ervoor dat het wit echt wit is zowel bij het kalf als bij de begeleider 
▪ Begeleider heeft het dier goed onder controle, oogt natuurlijk en ontspannen 
▪ Beweeg gelijk met jouw dier  
▪ Als de jury naar de achterzijde van je dier loopt, zorg dan dat je het hoofd van je dier recht trekt, zodat het lichaam 

van je dier één rechte lijn vormt. 
▪ Zoek een dier dat qua hoogtemaat past bij jouw lichaamslengte 
▪ Bij showmanship kan de jury de begeleiders vragen om te wisselen van dier. Dit gebeurt meestal in de finale en als 

de deelnemers aan elkaar gewaagd zijn. 
▪ Wanneer de jury de openheid van het dier wil voelen keer dan de kop vande jury af. 

▪ Wanneer de jury het vel van het dier wil voelen keer dan de kop naar de jury toe.   

 

 

Wil je meer over Showmanship leren en toepassen in de praktijk? Word lid van de Young Breeders! 



Fouten in het showmanship 

 

Matig     Gemiddeld    Ernstig 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemer: 
• Heeft een te lange of korte 

halsterlus; 

• Heeft het halter niet gelijk 

om het hoofd van het dier; 

• Gebruikt een tie-wrap of 

tape om de halterlus bij 

elkaar te houden; 

• Draagt ongepaste schoenen 

en / of heeft de broek bij de 

schoenen ingestopt; 

• Is ongepast gekleed; 

• Heeft een ongepast formaat 

dier naar formaat 

deelnemer. 

 

Deelnemer: 
• Gebruikt een verkeerd 

formaat halter; 

• Houd het halter verkeerd 

vast; 

• Staat niet in correcte positie 

ten opzichte van het dier; 

• Kijkt te veel naar het dier; 

• Concentreert zich te veel op 

de jury; 

• Mist of negeert signalen; 

• Laat onvoldoende ruimte 

tussen de dieren in de lijn; 

• Laat te veel ruimte tussen 

de dieren in liin; 

• Voert gesprekken in de 

ring; 

• Heeft stijve, uitgestrekte 

armen; 

• Loopt gekruist tijdens het 

leiden van het dier; 

• Is gestrest en niet relaxed; 

• Staat in slappe houding. 

 

Deelnemer: 
• Laat het dier niet optimaal 

zien; 

• Is te laat voor de rubriek; 

• Kauwt kauwgom of tabak; 

• Draagt mobiel of belt in de 

ring; 

• Toont geen sportiviteit; 

• Komt de ring langzaam en 

achteruit lopend binnen; 

• Toont zich 

ongeïnteresseerd; 

• Heeft de hand en de 

halterlus boven de hoofd 

van het dier; 

• Heeft armen en elleboog 

omhoog; 

• Hurkt; 

• Stelt dier niet snel genoeg 

op; 

• Laat geen ruimte toe voor 

dieren die van plaats 

veranderen; 

• Gebruikt zijn eigen voet om 

de achterbenen van het dier 

te corrigeren; 

• Loopt in beeld van de jury; 

• Loopt extreem langzaam;  

• Loopt te dicht op de 

buitenkant van de ring; 

• Loopt teveel aan de 

binnenkant van de ring. 

Dier: 

• Kop wordt niet af of naar de 

jury gekeerd, wanneer dit 

nodig is;  

• Is niet alert gehouden; 

• Dier is tochtig. 

Dier: 

• Heeft niet-getrimde 

klauwen; 

• De poten worden niet 

gewisseld (als jury rondom 

dier loopt tijdens 

opstelling); 

• Nekvel niet omhoog 

gehouden (indien nodig); 

• Staart niet gekamd en 

opgemaakt; 

• Staat niet in houding van 

kop-tot-staart. 

Dier: 

• Is niet goed gewassen, 

inclusief oren, oornummer 

en benen; 

• Niet getraind; 

• Niet recent geschoren; 

• Heeft neus te hoog in de 

lucht; 

• De achterbenen niet correct 

neergezet; 

• Bek is niet schoongeveegd; 

• Heeft hooi of stro aan de 

buik. 


