
Verslag van de Keurmeesterdag van 20 mei 2017. 

Opening 
Na wat kleine technische problemen met de beamer en laptop opent de dagvoorzitter, Ab de Vos, de 
Keurmeesterdag voor 2017. 35 belangstellenden zijn naar Vaassen gekomen. 16 personen hiervan 
zijn keurmeester. 
Ab begint zijn opening met een opsomming welke plaatsen in Nederland  een locatie geweest zijn 
voor onze Keurmeesterdag. Begonnen in Laren (Gelderland) daarna Amersfoort, Ede en nu in 
Vaassen.  In april van dit jaar waren wij voor het eerste keer te gast dit is prima bevallen. 
Wij hopen dan ook dat wij nog vele jaren kunnen terugkomen in deze mooie en gastvrije locatie. 
Voor Ab is het een drukke periode geweest, steeds meer speciaalclubs houden technische dagen en 
roepen dan de hulp in van Ab. 
Dit jaar staat de Rood en Blauwoog Pool centraal. Het Bestuur en Rastechnische Commissie vonden 
dit nodig omdat er tijdens het afgelopen tentoonstellingsseizoen nogal eens ontevreden geluiden 
waren te horen rondom de keuringen van onze Polen. Tijd dus om met elkaar de puntjes op de i te 
zetten. 
 
Evaluatie Keurmeesterdag 21 mei 2016 
Tijdens de deze dag hebben wij de Kleurdwerg met verzilvering besproken. De ervaring van het 
afgelopen tentoonstellingsseizoen laat zien dat de Kleurdwerg met verzilvering nu op de juiste 
manier wordt gekeurd. Dus niet als Klein Zilver, maar met de puntenverdeling die hoort bij een 
dwerg met verzilvering. Nogmaals benadrukt Ab dat de donkere varianten niet erkend zijn in de 
Kleurdwerg. Er waren geen op en aanmerkingen van de aanwezigen. 
 
Voorstel aanpassing gewicht Pool en Kleurdwerg 
Tijdens onze Algemene Jaarvergadering heeft Ab een presentatie laten zien over hoe het Bestuur en 
Rastechnische commissie aankijkt tegen een gewichtsverhoging van onze Pool en Kleurdwerg. 
Tijdens deze bijeenkomst gaf hij een korte samenvatting van deze presentatie. De aanwezige mensen 
konden zich goed vinden in de visie. 
Henk Boone zegt dat hij de 9 punten bij het maximum gewicht aangepast zou willen hebben naar 10 
punten. Dit conform alle niet dwergrassen in onze Standaard. Piet van Lune reageert ( als lid 
Standaardcommissie) aanpassing naar 10 punten voor maximum gewicht Pool en Kleurdwerg is geen 
mogelijkheid. De reden is dat er dan een afwijking ontstaat ten opzichte van de andere dwergrassen 
in onze Standaard. Jorn Westerlaken hoopt dat het theorie-examen in 2018 niet samenvalt met onze 
Algemene Ledenvergadering. Wij zullen er alles aan doen om dit te voorkomen. Als dit niet mogelijk 
is zullen wij onderzoeken of vooraf stemmen een oplossing is. 
Tijdens het maken van dit verslag is duidelijk dat de Algemene Jaarvergadering is op 24 maart 2018 
en het theorie-examen op 7 april 2018. 
 
Stellingen 
Vooraf heeft Ab een vier stellingen vastgesteld. In verschillende groepjes is over deze stellingen 
gediscussieerd, hieronder ziet u per stelling wat de mening was van de groepen. 
 
Het keuren van polen moet er extra aandacht zijn voor type bouw en pels. 

1. Juist, dit is de basis. 

2. Ja vanwege aparte punten positie voor kop en oren. 

3. Niet extra. Specifiek voor het ras 

4. Eens, een Pool is een typedier bij uitstek. De pels is een raseigenschap waarbij hoge eisen horen. 

5. Dit staat niet ter discussie. Gezien de 20 punten is hier alle aandacht voor. Je straft bouwfouten    

wel strenger af in puntenscore. 

6. Ja want een aantal dieren wordt langer, een Pool moet het boven in verdienen. 



 

 De kop en vooral de oren mogen geen sluitpost zijn als het puntenaantal te hoog uitvalt. 

1. Mag geen sluitpost zijn. 

2. Nee. 

3. Onzin, is geen sluitpost. Per positie belangrijk dus per positie beoordelen. 

4. Eens, wel motiveren waarom er puntenaftrek is. 

5. Geen sluitpost, maar de lat ligt wel hoger dan bij kleurdwergen. De opmerkingen moeten altijd 

nuttig zijn. 

6. Mee eens F kop is 15 punten. Oren moeten voldoen aan de standaard eisen , anders puntaftrek. 

 

Bij conditie worden alleen punten afgetrokken als er een verzorging fout wordt geconstateerd. 

1. Klopt anders moet het bi de positie geschreven worden. 

2. Ja want conditie is al beoordeeld bij gewicht en type en bouw. Dus alleen bij verzorgings fouten. 

3. Juist, zie standaard duidelijk. 

4. Eens, wel motiveren wanneer er puntenaftrek wordt toegepast. 

5. Ook de vleesconditie moet beoordeeld worden bij positie 7. Een Pool moet bikkelhard zijn. 

6. F conditie 15 punten. Nagels lang aftrek. Half punt aftrek. 

 

De roodogen hebben meestal een betere pels dan de blauwogen. 

1. Klopt maar de blauwogen halen het weer in. 

2. Pels bij blauwogen heeft langere tijd nodig om te ontwikkelen. Geldt vooral aan het begin van het 

seizoen. 

3. Kun je zo niet zeggen. Erg wisselend per regio en per fokker.  Bij beide komen dieren met een 

prima pels voor. 

4. Eens, vooral in dichtheid en lengte. 

5.Met name in dichtheid hebben roodogen betere pelzen dan blauwogen. 

6. Mee eens roodogen hebben een vollere pels. 

Presentatie Rood en Blauwoog Pool. 
Ab presenteerde een aantal sheets over onze Polen, onderstaand de conclusies / bespreekpunten 
 
Het keuren van Polen is een “eitje” 

• Alles is immers wit 

• De meeste dieren zijn ook hagelwit. 
Of toch niet? 

• Type en bouw verdienen meer aandacht 

• Pels vraagt nog steeds veel aandacht 

• Fraaie kop, kleur en conditie 

• De drie cirkels blijven actueel, maar iets anders ingevuld 
Alles is immers wit 

• Hier schuilt de moeilijkheid, fokkers brengen dieren tegenwoordig ook echt wit voor. 

• De aandacht van andere fouten wordt dan al snel afgeleid 

• In een klasse met veel dieren van 93/94 punten is het moeilijk het overzicht te bewaren 
Gewicht 

• De huidige gewichtsgrenzen en ook die van de toekomst geven bij zowel de Roodoog als 
Blauwoog Pool weinig problemen 

•  



Type en bouw 

• Jarenlang waren de drie cirkels het symbool voor het type van onze dwerg en nog steeds. 

• Zelfs Schaedler heeft er al een afbeelding van in zijn uitgegeven in 1945 

• Als de kop wat hoger is geplaatst, wordt de stelling beter en de oren beter gedragen. 
(meer recht op).  

Pels 

• De pelzen bij zowel roodoog als blauwoog, zijn de laatste tijd sterk verbeterd 

• Mede door de pels op vier onderdelen te beoordelen 

• We moeten er wel voor waken dat de pelzen niet te dicht worden 

• De pels moet wel elastisch blijven. 

• Extra aandacht voor de beharing op tenen en voetzolen 
Kop 

• De afspraak is “fraaie kop is 15 punten” 

• Wel moet er meer aandacht voor de juiste kop vorm 

• Van alle kanten rond dat is de boodschap 
Oren 

• Over het algemeen is de oorlengte bij dieren op de show geen probleem. 

• De oren mogen geen sluitpost zijn bij de beoordeling. 

• Meer aandacht voor oorvorm en oorbeharing.  
Kleur 

• De meeste dieren zijn smetteloos wit. 

• Een topprestatie van de fokkers 

• Extra aandacht is nodig voor de oogkleur 

• Hier in zijn flinke verschillen 

• Vuile voetzolen worden hier bestraft 
Lichaamsconditie en verzorging 

• Hier worden fouten in de verzorging bestraft 

• Lange nagels, vuile geslachtsdelen enz. 

• Lichaamsconditie is al meegenomen bij gewicht, type en bouw 
Wat willen wij nog meer zien bij onze Polen 

• Mooi breed geplaatste voorbenen 

• Een dier wat zich mooi presenteert op zijn voorbenen. 
 
Praktisch aan de gang  
Tijdens het behandelen van de stellingen zijn door Jan Vijfvinkel, Martin Kok en Gezinus Dermois 
Een aantal Rood en Blauwoog Polen gekeurd. Deze dieren moesten ook door de aanwezige 
keurmeesters volledig worden gekeurd. Iedere keurmeester moest vier dieren beoordelen. 
Na afloop werden de beoordeling van iedere keurmeester getoetst aan de keurbevindingen van de 
drie eerder genoemde heren. 
 
Wat hebben wij afgesproken? 
Gele aanslag aan voetzolen bij witte dieren (groep 5) dient als volgt te worden bestraft. 

• Er moeten punten in mindering te worden gebracht bij Positie 6 (kleur), al naar gelang de 
ernst brengt men punten in mindering en volgt men de Standaard zoals aangeven op pagina 
73 en 74  

• Iets gele aanslag aan voetzolen geldt dus als een lichte fout  
• Teveel gele aanslag geldt dus als een zware fout.  
• Vervolgens wordt ook bij Positie 7 ( conditie ) naar evenredigheid nog iets afgetrokken. Een 

wit dier met gele aanslag aan de voetzolen is nou eenmaal niet fraai in verzorging. 



Bovenstaande afspraak is gemaakt in 2009. Martin Kok gaat deze afspraak opnieuw inbrengen bij 
een vergadering van de Standaardcommissie. Als er iets wijzigt informeer ik u en pas dit verslag 
aan. 

• Bij een F kop en een F kleur ( zonder verdere toevoegingen) geeft je altijd 15 punten. 

• is er sprake van dun of slecht behaarde oren en of is de neuspunt slecht behaard dan maak je 
hier een opmerking over bij het onderdeel conditie bij positie3 (Pels). Er is dan puntaftrek 
afhankelijk van de ernst. 

• De elasticiteit van de pels is erg belangrijk, gebruik dit woord bij de beoordeling van de pels. 
Doe dit bij het onderdeel structuur bij positie 3 (Pels). 

Standaard aangelegenheden 
Er zijn geen aanpassingen geweest voor onze clubrassen in de afgelopen periode. 
 
Sluiting 
Om ongeveer 13.00 uur sloot Ab het officiële gedeelte van de Keurmeesterdag af. 
Aansluitend was er een gezamenlijke lunch waaraan iedereen heeft deelgenomen. 
 
Wanneer Keurmeesterdag in 2018? 
De datum voor de Keurmeesterdag 2018 is zaterdag 26 mei. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


