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SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN HET 

EXAMENREGLEMENT VOOR OFFICIËLE  

KEURMEESTERS VAN PARK- &  

WATERVOGELS 

 

I. MONDELINGE PROEVEN:  zoals bij de andere secties.  

II. SCHRIFTELIJKE PROEVEN 

 

A. Kandidaat-keurmeester:  zoals bij de andere secties. 
 

B. Onderwerpen van het schriftelijk examen 
 

1) Algemeenheden en belangrijkste kenmerken van de rassen/soorten van deze sectie (o.a. 
systematiek,  typische  morfologische  kenmerken,  wetgeving  i.v.m.  het  houden  van  wilde soorten, 
specifieke reglementen voor het tentoonstellen van park- en watervogels, …). In totaal tien vragen. 
Voor de kandidaten beschreven onder punt II.A.b. is hierin steeds een vraag begrepen over de 
oorsprong van de rassen. 

 

2) Rassen/soortenkennis:  Grondige  studie (standaarden,  beschrijvingen,  stand  van  de rassen/soorten, 
fokproblemen, enz …) over de rassen/soorten van één reeks waarover examen wordt afgelegd (totaal 10 
vragen). Voor de schriftelijke proef wordt men enkel ondervraagd over de rassen of de soorten die in de 
reekslijst staan opgegeven (dit komt neer op een maximum van vier rassen of soorten, waarbij minstens 
twee vragen per ras of soort). 

 

C. Examenjury:  zoals bij de andere secties. 
 

D. Examenuitslagen 
 

1) Algemeenheden : 4 punten per vraag, om te slagen moet men 60% op de tien vragen (24/40) behalen. 
 

2) Rassen/soortenkennis : Een totaal van 20 punten voor een reeks en 2 punten per vraag. Men moet voor elk 
van de rassen of soorten van een reeks geslaagd zijn (50% van de punten) en in totaal 60% van de punten 
behalen om te slagen voor een reeks (12/20). 
 

E. Uitbreiding bevoegdheid 
 

Een keurmeester mag per zitting slechts examen afleggen voor twee reeksen. Er worden 10 vragen per reeks 
gesteld. Wat betreft inhoud en uitslag van het examen, zie II.B.2. en II.D.2. 

 

III. PRAKTISCHE PROEVEN 
 

A. Voorwaarden tot deelname 
 

1) Zoals bij de andere secties. 
 

2) Zoals bij de andere secties. 
 

3) Zoals bij de andere secties. 
 

4) Men mag examen afleggen voor de reeks(en) waarvoor men geslaagd is in de schriftelijke proeven.  
Men mag aan één of meerdere reeksen waarvoor men is geslaagd in de schriftelijke proeven verzaken. Het 
maximum aantal reeksen waarvoor tegelijk praktische proeven mogen afgelegd worden bij uitbreiding van 
bevoegdheid is drie. 
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B. Modaliteiten van de praktische proeven 
 

1) Het aantal te keuren dieren per reeks is 10. 
 

2) Zoals bij de andere secties. 
 

3) De beschikbare tijd voor het afleggen van de praktische proeven is 80 minuten per reeks. 
 

4) Zoals bij de andere secties. 
 
6) Voor het keuren van de rassen/soorten die in de lijst vermeld staan mag tijdens het praktisch examen geen 
standaard of andere documentatie gebruikt worden. Voor de rassen/soorten die niet vermeld staan in de 
reekslijst is dit wel toegelaten. Zij worden pas gekeurd nadat het examen voor alle andere rassen/soorten 
afgelegd is. 
 

7) Tijdens de praktische proeven mag de examinandus enkel contact hebben met de jury. 
 

C. Examenjury praktische proeven: zoals bij de andere secties. 
 

D. Examenuitslagen praktische proeven 
 

1) Er zijn 100 punten per reeks en men moet voor alle rassen of soorten die men gekeurd heeft 50% van de 
punten behaald hebben en in totaal 60% om geslaagd te zijn in het examen van een reeks. De uitslagen van de 
verschillende rassen/soorten/reeksen worden op de examendag zelf aan de deelnemer meegedeeld wanneer 
deze al zijn/haar praktische proeven heeft afgelegd. 

 

2) Zoals bij de andere secties. 
 

3) Voor de rassen/soorten/reeksen waarvoor hij/zij geslaagd is krijgt de keurmeester een schriftelijk bewijs van 
de coördinator. De nieuwe bevoegdheden mogen onmiddellijk uitgeoefend worden. De uitbreiding van 
bevoegdheden wordt door de Raad van bestuur van het V.I.V.F.N. bevestigd en door de secretaris 
ingeschreven op het keurmeestersbrevet. Kandidaat-keurmeesters krijgen geen bewijs; zij moeten wachten tot 
ze door de Raad van Bestuur van het V.I.V.F.N. benoemd worden tot C-keurmeester. 

 

4) Zoals bij de andere secties. 
 

 
IV. BENOEMING EN PROMOTIE KEURMEESTERS 
 

A. Aspirant-keurmeester: zoals bij de andere secties. 
 

B. Kandidaat-keurmeester: zoals bij de andere secties. 
 

C. C-keurmeester 
Een kandidaat-keurmeester die geslaagd is in de schriftelijke proeven en in de praktische proeven van één 
reeks kan benoemd worden tot C-keurmeester van de betreffende hoofdgroep  (tamme park- en watervogels of 
wilde park- en watervogels) door de Raad van Bestuur van het V.I.V.F.N. Hij/zij krijgt het keurmeestersbrevet. 
Een keurmeester mag alle rassen/soorten keuren die tot de reeksen behoren waarvoor hij/zij bevoegd is. 
 

D. B-keurmeester 
Een C-keurmeester in een bepaalde hoofdgroep kan door de Raad van bestuur van het V.I.V.F.N. 
gepromoveerd worden tot B-keurmeester  in deze hoofdgroep indien hij/zij geslaagd is in de schriftelijke en 
praktische proeven van alle reeksen van twee groepen en hij/zij minstens tien keuringen heeft gedaan. De 
promotie tot B-keurmeester gebeurt op aanvraag van de keurmeester in kwestie.  

 
E. A-keurmeester 
Een B-keurmeester in een bepaalde hoofdgroep kan door de Raad van bestuur van het V.I.V.F.N. 
gepromoveerd worden tot A-keurmeester in deze hoofdgroep indien hij/zij geslaagd is in de schriftelijke en 
praktische proeven van alle reeksen van deze hoofdgroep en als B-keurmeester minstens 10 keuringen heeft 
gedaan in deze hoofdgroep. De promotie tot  A-keurmeester gebeurt op aanvraag van de keurmeester in 
kwestie.  
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A-keurmeesters mogen bij hun titel(s) drie specialiteiten vermelden waarin ze zich als specialist het bekwaamst 
achten. Op vraag van de keurmeester zelf kunnen deze ook gewijzigd worden. 
De mogelijke specialisaties zijn Tamme Parkvogels (TP), Tamme Watervogels (TW), Wilde Watervogels (WW), 
Fazanten en Patrijzen (FP) en/of Wilde Duiven (WD). 

 

V. OPGELEGDE RASSEN/SOORTEN (GROEPEN) 
 
HOOFDGROEP TAMME PARK- EN WATERVOGELS 
 
GROEP TAMME PARKVOGELS (TP) 
1) Reeks TP1: Belgische kalkoenenrassen 
    *Ronquières kalkoen; *Rode Ardenner kalkoen. 
2) Reeks TP2: Europese en Amerikaanse kalkoenenrassen 

*Amerikaanse bronskalkoen; *Narragansettkalkoen; + twee naar keuze. 
3) Reeks TP3: Overige Tamme Parkvogels 

*Parelhoen; *Legkwartel. 

 
GROEP GANZENRASSEN (TG) 
4) Reeks TG1: Belgische, Nederlandse en Franse ganzenrassen (+ Zuid Europa) 

*Vlaamse gans; *Toulouse gans met slab; + twee naar keuze. 
5) Reeks TG2: Duitse, Britse ganzenrassen en overige ganzenrassen 
  *Chinese knobbelgans; Steinbacher vechtgans; + twee naar keuze 

 
GROEP EENDENRASSEN (TE) 
6) Reeks TE1: Belgische eendenrassen 

*Eend van Vorst; *Merchtemse eend; *Semoiseend; Huttegemse eend 
7) Reeks TE2: Nederlandse en Britse eendenrassen (+ Noord Europa) 

*Kwakereend; Noord-Hollandse krombekeend; Engelse Roueneend; Campbelleend. 
8) Reeks TE3: Franse en Duitse eendenrassen (+ Zuid- en Oost-Europa) 

*Franse Roueneend; *Duitse Pekingeend; Saksische eend; Streichereend. 
9) Reeks TE4: Niet-Europese eendenrassen  
   *Indische loopeend; *Muskuseend; *Cayugaeend; Smaragdeend. 

 
HOOFDGROEP WILDE PARK- EN WATERVOGELS 
 
GROEP WILDE WATERVOGELS (WW) 
1) Reeks WW1: Wilde ganzen, Zwanen, Spiegelganzen en Fluiteenden  

*Canadagans; *Bergeend; Magelhaengans; Gele fluiteend.  
2) Reeks WW2: Zwem- en Duikeenden (zonder talingen) 

*Wilde eend; *Bahamapijlstaart; Chilismient en Krooneend. 
3) Reeks WW3: Talingen (+ Carolina en Mandarijneend) 

*Mandarijneend; *Carolina eend; Roodschoudertaling; Wintertaling. 
 

GROEP FAZANTEN EN PATRIJZEN (FP) 
4) Reeks FP1: Edelfazanten, Kraagfazanten en Langstaartfazanten 

*Bosfazant; *Goudfazant; *Lady Amhertsfazant; Koningsfazant. 
5) Reeks FP2: Hoenderfazanten, Oorfazanten en overige fazantachtigen 

*Zilverfazant; Swinhoefazant; Blauwe oorfazant; Glansfazant. 
6) Reeks FP3 :Tandkwartels 

*Virginische boomkwartel; *Californische kuifkwartel; Blauwschubbenkwartel; Gambellhelmkwartel. 
7) Reeks FP4 :Kwartels en Patrijzen (+ Frankolijnen) 

*Chukarpatrijs; Patrijs; Rode patrijs; *Chinese dwergkwartel. 
 

GROEP WILDE DUIVEN (WD) 
8) Reeks WD1: Veldduiven (het genus Columba)  
*Guineaduif; Houtduif; Holenduif; *Rotsduif. 

9) Reeks WD2: Tortels en overige duivensoorten  
*Australische kuifduif; *Diamantduif; *Lachduif; Zwartmaskerduif. 
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Wanneer  het  onmogelijk  zou  blijken  om  de  praktische  proeven  af  te  leggen  omdat  bepaalde 
opgelegde rassen/soorten niet meer in België voorkomen dan kan op advies van de van de Vlaamse 
technische commissie opleiding een uitzondering op deze lijst worden toegestaan. 

 
VI. ALGEMEENHEDEN I.V.M. NATIONALITEIT 
Zoals bij de andere secties. In het geval van VI.2, kiest hij/zij maximaal twee reeksen park- en 
watervogels, i.p.v. max. 5 rassen of één groep cavia’s. De voorwaarden voor promotie tot B- en tot 
A-keurmeester zijn dezelfde als voor de Vlaamse keurmeesters. 

 
VII.  BIJZONDERE BEPALINGEN: zoals bij de andere secties 
 


