Britse keuring,

Dit jaar gaan we op verzoek van onze Britse keurmeesters starten met een officiële Britse keuring.
Tijdens een Britse keuring wordt er heel anders gekeurd dan bij ons in Europa, geen schrijvers,
schr
geen
keurkaarten en bij twijfel een weegschaal. De dieren worden gekeurd middels een vergelijkende
keuring. Een aantal dieren word bij
bij de keurmeesters op tafel gezet en deze worden vergeleken met
elkaar. Het minste dier wat op dat moment op tafel zit gaat terug de kooi in, en komt een nieuw dier
voor in de plaats net zo lang tot alle dieren
diere op tafel geweest zijn. Op deze manier blijven de beste
dieren over waar de uiteindelijke winnaar gekozen word. Natuurlijk gebruiken deze keurmeesters net
als bij ons een standaard waaraan ze zich moeten houden (hieronder te lezen).
Nu is de vraag: WIE WORDT DE EERSTE OFFICIELE BRITSE KAMPIOEN

!!!!!!!!!!

Let wel op bij inschrijving kun je niet met één dier in twee klasse inschrijven.

Breed Standard
BODY: 30 points - Short, compact, cobby, full chested and wide shouldered devoid of raciness. Front
F
legs
short and straight.
EARS: 15 points - Erect, of good substance, well furred,
fur
slightly rounded at tips. Desired length 50mm (2
inches).
HEAD: 15 points -Round,
Round, broad skull.
EYES: 5 points - Round, bold, bright of good colour.
COLOUR: 15 points - Accept any colour so long as it conforms to the normal pattern of accepted colours of
other breeds.
COAT: 10 points - Soft, short, dense, rollback.
CONDITION: 10 points - Firm in flesh, good coat, free from any disease.
WEIGHT: Disqualification - over 1.134kg (2 1/2lbs) adult. Young rabbits over 0.907kg (2lb) (but if the exhibit in
the opinion of the judge
ge is over developed for the age of the class it should be disqualified irrespective of
weight).
FAULTS: Narrow shoulders: ears not erect, bent or over length, narrow face, white hairs, white toe nails in
coloured rabbits, ticking on shaded rabbits and black
b
hairs in blues, fly-back coat.
DISQUALIFICATIONS: Racy type, crooked legs, odd coloured, wall or speck eyes, white patches, white
armpits, putty nose, under 5 months exhibit 0.907kg (2lb) (but if the exhibit in the opinion of the judge is over
developed
ped for the age of the class it should be disqualified irrespective of weight) . Overgrown or mutilated
teeth. Running eye(s). Not in a fit condition of health to be judged.

Heb die auto van die
keurmeester gezien?

Jaha… zijn stuur
Jaha
zit aan de
verkeerde kant

