
De Britse (UK) keuring op de Dag van de Dwerg 2023 
 
Waarom extra aandacht voor de Britse keuring? 
In het Jaarboek 2022 heeft u het artikel (blz 27 tm 29)  van Adrie Hertogh gelezen. 
Een raskonijn in stelling steelt de show. Tijdens open keuringen blijven mensen stil staan. Stil staan 
voor een dier in stelling, positieve aandacht, een lust voor het oog. 
In de Britse keuring is de stelling ook wel pose genoemd een erg belangrijk onderdeel van de 
beoordeling. Vooruitlopend op ons Dwergenfestijn op 20 mei 2023 willen wij nu vast uw aandacht 
vragen voor de juiste stelling en rasuitstraling van onze clubrassen. 
 
Wat gaan wij doen op de Dag van de Dwerg op 4 maart 2023? 
Op de Dag van de Dwerg heeft u de mogelijkheid om dieren in te schrijven in drie verschillende 
klasses. Dit zijn de Nederlandse, Internationale en Britse (UK) Klasse. 
Omdat de Britse klasse nogal afwijkt willen wij u hierover wat meer informatie geven. 
Wij hopen dat u na het lezen van de informatie een aantal van uw dieren inschrijft in deze klasse. 
 
Een aantal verschillen 
In de Nederlandse en Internationale Klasse zijn de Pool en de Kleurdwerg verschillende rassen. 
In Groot Brittannië is dit anders, beide genoemde rassen vallen onder de rasnaam: “the Netherland 
Dwarf” 
In de Britse Standaard worden geen punten gegeven voor het gewicht van het dier. 
Wel is er een maximum gewicht. Dit gewicht is voor oude dieren ( ouder dan 5 maanden) 1134 gram. 
Voor dieren tot 5 maanden is er een ander maximum gewicht (907 gram) maar deze dieren zullen er 
niet zijn op de Dag van de Dwerg. 
 
Welke kleuren zijn erkend? 
In de Britse klasse zijn alle kleuren erkend die ook erkend zijn in de Nederlandse en Europese 
Standaard. 
 
Welke klasses zijn er? 
Op de Dag van de Dwerg zullen er 2 klasses zijn: rammen en voedsters (volwassen) 
Met volwassen wordt bedoeld dieren ouder dan 5 maanden. 
 
Welke uitsluitingsfouten zijn er? 
Dit verschilt niet heel veel van de Nederlandse en Europese Klasse. 
Denk dat aan witte haren witte nagels en pluizen bij gekleurde dieren.  Ook dieren die sterk afwijken 
van het gewenste type worden uitgesloten van bekroning. 
 
Wat is het verschil in beoordeling? 
In de Nederlandse en Europese Klasse worden de dieren individueel gekeurd aan de hand van de 7 
posities. 
Bij een Britse (Engelse) keuring worden de dieren vergelijkend gekeurd. 
De gehele klasse, bijvoorbeeld konijngrijze rammen, komen allemaal tegelijk op de keurmeester. 
De keurmeesters bekijken de dieren individueel en brengen in deze klasse een volgorde aan en 
kiezen een beste per klasse. 
Daarna volgt bijvoorbeeld een klasse konijngrijze voedsters. Daarmee gebeurd hetzelfde. 
Zo werken de keurmeesters alle ingeschreven kleuren af. Als van alle klasse het beste dier duidelijk is 
kiezen de keurmeesters het beste dier van het ras. 
Door de keurmeesters wordt goed gekeken naar de juiste stelling en rasadel van een dier. 
 
 
 



 
 
Hoe ziet de Britse puntenschaal eruit? 
Onderdeel               Punten 
Gewicht                    geen 
Type                          30 
Pels                           10 
Kop                            15 
Oren                          15 
Ogen                           5 
Kleur                           15 
Conditie                     10 
Totaal                         100 punten 
 
Wie zijn de keurmeesters? 
De Britse keuring zal dit jaar worden gedaan door Darren Every, Ady Ley en Jeff Hardin. 
Jeff is de voorzitter van deze jury en zal na de keuring een duidelijke toelichting op de keuring geven 
en vertellen hoe de heren keurmeesters tot hun keuze van de winnende dieren zijn gekomen. 
 
Doen uw dieren ook mee? 
Wij hopen dat u een aantal dieren gaat inschrijven in de Britse Klasse. 
Er zijn geen extra inschrijfkosten aan verbonden. 
Op het inschrijfformulier ziet u een kolom waar boven staan UK Klasse 
U zet dus een kruisje bij de dieren die u ook in de Britse (UK) klasse wil inschrijven. 
Natuurlijk worden deze dieren ook gekeurd in de Nederlandse of Europese klasse. 
Zie de Britse klasse als een extraatje waar nu niets voor hoeft te betalen. 
Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en een aantal van uw best showende dieren 
inschrijft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


