
 

  

 

 

Koninklijke Vereniging  

“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 

HOE DIENT EEN JURYLID TE HANDELEN ? 

 

Het is duidelijk dat een jurylid de aandacht trekt, niet alleen van de mensen die hun paarden 

voorgeleiden, maar ook van de mensen die langs de ringen staan. In dat verband is het erg 

belangrijk dat de leden van de jury weten hoe zij zich het beste kunnen gedragen. Het zal 

echter nooit mogelijk zijn daarvoor een uitgewerkt en dus bruikbaar protocol te schrijven en 

te hanteren. Men moet echter weten dat zij die in het centrum van de belangstelling staan de 

mogelijkheden tot kritiek zoveel mogelijk zullen moeten beperken. In dat verband is het heel 

belangrijk dat juryleden de mensen die een paard voorbrengen vriendelijk benaderen en 

bereid zijn een toelichting te geven als daarom wordt gevraagd. Bij dit laatste is het van groot 

belang een objectief antwoord op de gestelde vragen te geven. Door een voorzitter van de jury 

te benoemen is trapsgewijs de functie van de juryleden verdeeld. Dit houdt dus in dat op elke 

centrale keuring één of meer juryleden aanwezig dienen te zijn. 

 

Het is ook belangrijk dat gelet wordt op de wijze waarop men zich kleedt; Nette en 

onopvallende kleding is het beste. Dit dwingt respect af en men komt rustig en zelfverzekerd 

over. De houding die daarbij wordt aangenomen mag echter nimmer autoritair zijn. Dan lijkt 

het immers alsof dat jurylid de wijsheid in pacht heeft en dat zal niemand respecteren. Daarbij 

is ook van belang dat men zich houdt aan de richtlijnen die door het hoofdbestuur van de 

Koninklijke Vereniging worden vastgesteld. Daarbij is ook van belang dat men zich richt naar 

het fokdoel voor de haflingers zoals dat door de Wereld Haflinger Vereniging is vastgesteld. 

Dit wil overigens niet zeggen dat de juryleden voor de trekpaarden een andere houding mogen 

aannemen in hun werkzaamheden bij het keuren van de trekpaarden. 

 

Roken in de ring is niet toegestaan. Roken is tegenwoordig niet in en mensen ergeren zich aan 

juryleden die in de ring gaan roken.  

 

Van belang is verder: 

- Objectiviteit in de wijze van keuren en het verstrekken van commentaar naar fokkers 

en inzenders/ eigenaren; 

- Het uitdragen van een gezamenlijke lijn als jury, verschillen van inzicht kunnen 

onderling tussen juryleden worden besproken, maar zullen nimmer aan 

buitenstaanders kenbaar worden gemaakt. Het bespreken van onderlinge 

meningsverschillen zal niet worden besproken in het bijzijn van buitenstaanders; 

- Dat op centrale keuringen en nationale keuringen onder de vlag van de K.V.T.H. 

alleen commentaar wordt verstrekt ten behoeve van inzenders door de aanwezige 

juryleden;  

- Dat het fungeren als jurylid op een keuring wordt voorafgegaan door een goede 

voorbereiding alsmede door een adequate vastlegging van beoordelingen ten tijde van 

het keuren van paarden; 

- Dat correcte kleding wordt gedragen op ieder moment dat men als jurylid in functie is. 

- Dat een jury geen paard mag keuren indien: 

a) Dit zijn eigen bezit is; 

b) Het paard afkomstig is uit zijn eigen fokkerij. 



Een gedragscode zal nimmer volledig kunnen zijn. Wel wordt vanuit bovenstaande 

kernbegrippen een kader aangegeven waarbinnen een jurylid heeft te handelen en waarop 

door de voorzitter van de jury en de juryleden wordt beoordeeld. 

 

Het is ook van belang dat aan alle paarden die in de ring verschijnen gelijke aandacht wordt 

besteed. Men mag immers nooit de indruk geven dat al op voorhand is geselecteerd. Iedere 

eigenaar heeft het gevoel dat zijn of haar paard aan alle daaraan te stellen eisen zal voldoen en 

vraagt aan de jury tekst en uitleg over het oordeel dat is geveld.  

Het is de bedoeling dat voor elke ring tijdens de keuringen op regionaal en landelijk niveau 

een voorzitter wordt benoemd die eventuele vragen van inzenders dient te beantwoorden. 

 

Indien over de beoordeling van de paarden een oordeel wordt gevraagd, is het van belang dat 

een kort en duidelijk oordeel wordt gegeven waarbij men zich nooit achter de medejuryleden 

zal mogen verschuilen. Het is daarbij van groot belang dat de eigenaar, dan wel de 

begeleider van het paard, recht in de ogen wordt gekeken. U moet als het ware heel zeker van 

Uw mening overkomen. Het is ook van belang om de mensen vriendelijk te woord te staan. 

Het is immers ook voor de eigenaren van de paarden een bijzonder spannende gebeurtenis, 

waar naar toe wordt geleefd. Bij een lage beoordeling kunnen mensen emotioneel reageren. 

Daarvoor zal begrip moeten worden getoond en men dient ook in die gevallen, rustig en 

weloverwogen een oordeel, dan wel een verklaring te kunnen geven. 

 

De juryleden dienen altijd als een team over te komen. Meningsverschillen mogen nimmer in 

de ring worden uitgepraat. Indien er meningsverschillen zijn dan dienen die buiten de ring te 

worden uitgepraat, zonder dat het publiek daar kennis van kan nemen. Een eigen 

zienswijze kan alleen worden ingebracht in het overleg wat regelmatig plaatsvindt. Ook de 

houding ten opzichte van de collega-juryleden is van groot belang. Beslissingen van collega’s 

dienen te worden gerespecteerd in die zin, dat zelfs als men het met die beslissing niet eens 

kan zijn mag niet met derden in discussie daarover worden getreden. Dit kan namelijk veel 

afbreuk doen aan een goede samenwerking. Eventuele meningsverschillen die niet ter plaatse 

kunnen worden opgelost zullen door de voorzitter van de jury aan het bestuur van de regio 

dan wel van de Koninklijke Vereniging worden voorgelegd. Het oordeel van dat bestuur is 

dan bindend. 

 

Het is van belang dat van ieder paard aantekeningen worden gemaakt. Daardoor ontstaat er als 

het ware een fotografisch plaatje dat U zo lang mogelijk vast dient te houden. Juist daardoor is 

het mogelijk de grote middengroepen een goede plaatsing te geven. 

 

Het is vanzelfsprekend dat de jury altijd onbevooroordeeld moet handelen en oprecht en 

integer moet zijn. Men mag nooit de indruk geven alwetend te zijn, omdat vaststaat dat een 

mensenleven te kort is om alles van het fenomeen paard te weten. 

 

Juryleden die zich niet wensen te houden aan de voorschriften die door het hoofdbestuur zijn 

vastgesteld, kunnen door het hoofdbestuur op voorstel van het dagelijks bestuur van de 

Koninklijke Vereniging als jurylid worden geroyeerd. Daarvan zal mededeling worden 

gedaan in het officiële orgaan van de vereniging “Ons Trekpaard & De Haflinger”. 
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