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 KEURINGSSYSTEEM in België 
 
Voor alle secties worden de puntenpredikaten gebruikt volgens onderstaand schema. Binnen de sectie van 
de konijnen en de cavia’s wordt verplicht de keuring op punten toegepast, d.w.z. dat een optelsom wordt 
gemaakt van de punten toegekend op elk van de rubrieken. Zowel in de rubrieken als in het eindresultaat 
kunnen halve punten voorkomen. De vork van de puntenpredikaten wordt steeds gerespecteerd. 
Het toegekende puntenpredikaat wordt voor alle secties zowel op de keurkaarten als in de cataloog vermeld. 
 
Enkel de drie beste dieren worden geklasseerd binnen hetzelfde ras, ongeacht de variëteit, geslacht, ouderdom.  
Als meerdere keurmeesters binnen dit ras jureren, gebeurt dit na onderling overleg  : 
 ex1 : 97/1 ; 96/2 ; 94/3     ex2 : 96/1 ; 96/2 ; 95/3     ex3 : 95/1 ; 95/2 ; 93/3     ex4 : 95/1 ; 94/2 ; 94/3 
Voor de aanduiding van de drie beste dieren per ras worden de punten van 93 t/m 97 in rekening genomen en 
dat klassement 1/2/3 zal steeds worden aangebracht (ook bij "97" en ook al blijkt dat klassement logisch te 
zijn). 
Indien de organiserende vereniging nog meer aanduidingen van reeksen wenst te bekomen, dient zij met 
duidelijke keuringsbladen te werken die vóór de keuring aan de betrokken keurmeesters worden afgegeven. 
Deze duiden in onderling overleg de winnende dieren aan. 
 
De landsbond stelt officiële keurkaarten ter beschikking waarvan 4 modellen bestaan :  1) hoenders, krielen en 
park- en watervogels ;  2) duiven ;  3) konijnen ;  4) cavia’s. Voor alle secties dienen de rubrieken rigoureus 
gerespecteerd te worden. Voor elk model raadt de landsbond het gebruik van een specifieke kleur aan : wit 
voor hoenders, krielen en park- en watervogels, pastelroze voor duiven, pastelgroen voor konijnen en 
pastelblauw voor cavia’s. 
 
 
 

KEURINGSSYSTEEM in België                            SYSTEME de JUGEMENT en Belgique
BEWERTUNGSSYSTEM in Belgien 

Note Chiffrée 
Puntenpredikaat 
Punktwertung 

Signification 
Omschrijving 
Beurteilung 

Pluimvee 
Plumes 
Geflügel 

Konijnen en Cavia’s 
Poils 

Kaninchen & Cavias 
Nederlands français Deutsch 

Waardenschaal  
 

Echelle des 
valeurs 

 

Werttabelle 

97 97 excellent excellent vorzüglich 8 
96 96,5  -  96 prima extra hervorragend 7 
95 95,5  -  95 zeer  goed très  bon sehr gut 6 
94 94,5  -  94 zeer  goed très  bon sehr gut 5 
93 93,5  -  93 zeer  goed très  bon sehr gut 4 
92 92,5  -  92 goed bon gut 3 
91 91,5  -  91 vrij  goed assez  bon fast gut 2 
90 90,5  -  90 voldoende satisfaisant befriedigend 1 
0 0 gediskwalificeerd disqualifié deklassiert 0 
/ / zonder beoordeling non jugé nicht bewertet 0 

NA NA niet aanvaard non admis nicht anerkannt 0 
AFW - ABS - ABW afwezig absent abwesend 0 
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KEURINGSSYSTEEM : vergelijking met de buurlanden 
SYSTEME de JUGEMENT : comparaison avec les pays voisins 

Allemagne 
Duitsland 

France 
Frankrijk 

Hollande 
Nederland 

België  -  Belgique 
Nederlands    -    Français 

Note Chiffrée 
Puntenpredikaat 

V  =  vorzüglich excellent U  =  uitmuntend excellent excellent 97 
HV  =  hervorragend PH+ , PH "classé" F  =  fraai prima extra 96 

SG  =  sehr gut PH = prix d'honneur ZG  =  zeer goed zeer  goed très  bon 95 
SG  =  sehr gut 1er  prix (TB) ZG  =  zeer goed zeer  goed très  bon 94 
SG  =  sehr gut 1er  prix ZG  =  zeer goed zeer  goed très  bon 93 

G  =  gut 2eme  prix (B) G  =  goed goed bon 92 
G  =  gut 3eme  prix (AB) V  =  voldoende vrij  goed  assez  bon 91 

B  =  befriedigend passable M  =  matig voldoende satisfaisant 90 
U  =  ungenügend disqualifié DIS gediskwalificeerd disqualifié 0 

OB = ohne Bewertung éliminé O  =  onvoldoende zonder beoordeling non jugé / 
N.A. = nicht anerkannt pas jugé N.E. niet aanvaard non admis NA 

leer absent absent afwezig absent AFW - ABS 
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