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Protocol aspirant veldwedstrijdkeurmeester 
 
 
Van toepassing zijn de art. VII.5 en VII.6, VII.7 en VII.8 van het AVR. 
 
Daarnaast zullen de volgende richtlijnen in acht genomen worden. 
 

 De aspirant-keurmeester kan, indien hij/zij dat wenst, uit de ambterende A-
keurmeesters een mentor kiezen.  

 Het FTC wijst uit haar midden een vertegenwoordiger aan die verantwoordelijk is voor 
het goede verloop van de te volgen procedure. De functie van mentor en 
vertegenwoordiger van het FTC is niet verenigbaar. 

 De vertegenwoordiger van het FTC houdt een intakegesprek met de aspirant en zijn/haar 
eventuele mentor.  

 De aspirant zal minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar de gelegenheid worden gegeven zich 
voor te bereiden op zijn examens. 

 Minimaal 1 maal per wedstrijdseizoen zal een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen   de 
vertegenwoordiger van het FTC en de aspirant met zijn/haar eventuele mentor.  

 
De voorbereiding van de aspirant bestaat in principe uit drie fases. 
1. De eerste fase bestaat uit minimaal één wedstrijdseizoen. De aspirant dient er zelf zorg 

voor te dragen dat hij/zij op zoveel mogelijk wedstrijdsoorten en –vormen met een 
keurmeester kan meelopen. Hij/Zij tracht zoveel mogelijk kennis te vergaren met 
betrekking tot het AVR en de rastypische eigenschappen van de diverse hondenrassen. 

2. Gedurende de tweede fase worden de verantwoordelijkheden van de aspirant 
uitgebreid, vooral de communicatie met voorjagers, wedstrijdleiding, veldbegeleiders en 
eventuele officiële geweren. 

3. Gedurende de derde fase maakt de aspirant zich het keuren eigen en zal op enig 
moment het mondelinge verslag voor zijn/haar rekening nemen. De aspirant kan pas 
examen aanvragen nadat daarover met de door hem/haar gekozen mentor 
overeenstemming is bereikt. 

. 
Na elke fase vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen vertegenwoordiger van het FTC en 
de aspirant met zijn/haar eventuele mentor. Tijdens dit gesprek wordt besloten al dan niet 
over te gaan naar de volgende fase, de fase eventueel te verlengen of dat het aspirant-schap 
wordt beëindigd. 
Van alle evaluatiegesprekken wordt verslag gemaakt.  
 
In individuele gevallen is het mogelijk af te wijken van dit protocol, met uitzondering van het 
gestelde in het AVR, echter uitsluitend na overeenstemming tussen vertegenwoordiger van 
het FTC en de aspirant met zijn/haar eventuele mentor.      


