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ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT VOOR 

OFFICIËLE KEURMEESTERS VAN HOENDERS, 
KONIJNEN EN CAVIA’S 
(+ BASISREGLEMENT DUIVEN & PARK- EN 

WATERVOGELS) 
 

 

I. MONDELINGE PROEVEN 
 
A. Voorwaarden tot deelname als aspirant aan de mondelinge proeven 

 

1) Minstens drie jaar in het bezit zijn van een fokkerskaart van het V.I.V.F.N. 
2) Minstens gedurende drie tentoonstellingsseizoenen dieren van de betrokken sectie geëxposeerd 

hebben op officiële tentoonstellingen van het Vlaams of Waals Interprovinciaal Verbond. 
3) Minstens 5 keer en minstens twee verschillende keurmeesters van de betrokken sectie geassisteerd 

hebben tijdens een officiële keuring binnen de drie jaren voorafgaand aan de mondelinge proeven. 
4) De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de datum van het examen. 
5) Voldoen aan de vereisten van de deontologische code voor VIVFN-keurmeesters. Aspiranten die 

reeds een gedrag vertoonden in strijd met deze code of die daden gesteld hebben ten nadele van de 
liefhebberij kunnen door de Raad van Bestuur geweigerd worden. 

6) Voor 15 december een bedrag van € 15 storten op rek.nr. van het V.I.V.F.N. met de vermelding 
‘examengeld’. 

7) Een deelnameformulier aanvragen en inzenden aan het secretariaat van het V.I.V.F.N. vóór 15 
december, vergezeld van de nodige bewijsstukken voor de punten I.A.2 t.e.m. 4. Een attest voor 
punt I.A.3 moet aangevraagd worden aan het secretariaat van het V.I.V.F.N. 

 
B. Gevallen waarin de mondelinge proeven dienen afgelegd te worden 

 

1) Diegene die nog geen officieel keurmeester is van het V.I.V.F.N. en voldoet aan de voorwaarden 
gesteld onder I.A. Zij leggen examen af  over de punten I.C. 1 t.e.m. 10. 

2) Keurmeesters hoenders, duiven of park- en watervogels die wensen keurmeester te worden van 
konijnen of cavia’s. Zij leggen examen af  over de punten I.C. 1 t.e.m. 6. Ze zijn vrijgesteld van het 
betalen van examengeld, maar moeten voldoen aan IA1 t.e.m. 3 en aan IA7. 

3) Keurmeesters konijnen of cavia’s die wensen keurmeester te worden van hoenders, duiven of park-
en watervogels. Zij leggen examen af  over de punten I.C. 1 t.e.m. 6. Ze zijn vrijgesteld van het 
betalen van examengeld, maar moeten voldoen aan IA1 t.e.m. 3 en aan IA7. 

 
C. Onderwerpen van de mondelinge proeven 

 

1) Oorsprong van de rassen van de betrokken sectie. 
2) Betekenis van: soort, ras, stam, individuele en seksuele verschillen. 
3) Betekenis van: standaard, predikatenstelsel of puntenschaal, toiletteren, bedrog, merktekens. 
4) Indeling van de rassen/groepen binnen de betrokken sectie. 
5) Kennis van de normale anatomie en fysiologie binnen de betrokken sectie. 
6) Kennis van de belangrijkste ziekten binnen de betrokken sectie en de eventuele georganiseerde 

dierziektebestrijding (wettelijke aspecten). 
7) Kennis van de basisbeginselen van de klassieke genetica. 
8) Kennis van algemene zoötechnische begrippen: selectie, inteelt, kruising, verwantschap. 
9) Organisatorische indeling van de neerhofdierenteelt. 
10) Rechten en plichten van keurmeesters en inrichters van tentoonstellingen. 
 
D. Examenjury voor de mondelinge proeven 

 

De mondelinge proeven worden afgenomen door een jury welke aangeduid wordt door de Raad van 
Bestuur van het V.I.V.F.N. De vragen over de onderwerpen 1 t.e.m. 4 worden gesteld door de 
coördinator-keurmeester van de betreffende sectie (of diens vervanger), de vragen over 5 t.e.m. 8 door 
een deskundige met een wetenschappelijke vorming (b.v. dierenarts, bioloog, bio-ingenieur, …) en de 
vragen over 9 en 10 door een afgevaardigde van het V.I.V.F.N. 
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E. Examenuitslagen 

 

Per ondervraagd onderdeel zijn er 10 punten te behalen. Men is geslaagd voor 
een onderdeel als men 5 punten op 10 behaalt en men is geslaagd voor de 
mondelinge proeven als men voor alle ondervraagde onderwerpen geslaagd is 
en in totaal 60% of meer behaalt. 
 
 

II. SCHRIFTELIJKE PROEVEN 
 
A. Kandidaat-keurmeester 

 

Kunnen deelnemen aan de schriftelijke proeven voor kandidaat-keurmeester: 
1) De aspiranten en keurmeesters onder IB2 en IB3 die geslaagd zijn in de mondelinge proeven. 
2) De keurmeesters hoenders, duiven of park- en watervogels die wensen keurmeester te worden van 

een van de andere twee pluimveesecties. 
3) De keurmeesters konijnen die wensen keurmeester te worden van cavia’s en vice versa. 

 

Het deelnameformulier dient aangevraagd te worden aan het secretariaat van het V.I.V.F.N. en 
ingezonden vóór 15 december. 
 
B. Onderwerpen van het schriftelijk examen 

 

1) Algemeenheden over de betreffende sectie en de voornaamste kenmerken van de 
vertegenwoordigers van deze sectie (o.a. haar- en veerstructuren, specifieke anatomische 
structuren, raskenmerken, de voornaamste kleurslagen en hun vererving, uitsluitingsfouten,…). In 
totaal tien vragen. Voor de kandidaten beschreven onder punt II.A.2 en II.A.3 is hierin steeds een 
vraag begrepen over de oorsprong van de rassen van de betreffende sectie. 

2) Rassenkennis: Grondige studie (standaard, stand van het ras, fokproblemen etc..) over het ras, de 
rassen of de groep waarover examen wordt afgelegd. (5 vragen per ras of groep). 

 

Deelnemers aan het schriftelijk examen voor kandidaat-keurmeester mogen maximum over twee rassen 
van de betreffende sectie examen afleggen of over één groep cavia’s. De kandidaten beschreven onder 
punt II.A.2 en II.A.3 worden gelijkgesteld met keurmeesters die gaan voor uitbreiding van bevoegdheid. 
 
C. Examenjury 

 

De verantwoordelijke voor de schriftelijke proeven van een bepaalde sectie is de door de Raad van 
Bestuur van het V.I.V.F.N. aangeduide coördinator. De coördinator stelt het schriftelijk examen op en 
verbetert het. Hij/zij kan zich echter laten bijstaan door collega-keurmeesters van zijn/haar sectie en 
maakt vooraf een lijst over aan het secretariaat van het V.I.V.F.N. waarop staat wie de examens voor 
welke rassen/groepen opstelt en ze verbetert. 
 
D. Examenuitslagen 

 

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

2) Rassenkennis: 20 punten per ras (groep), om te slagen per ras (groep) 60% (12/20) behalen. 
 
E. Uitbreiding bevoegdheid 

 

Wat betreft inhoud en uitslag van het examen, zie II.B.2. en II.D.2. Men mag per zitting slechts examen 
afleggen over maximum 5 rassen hoenders of konijnen en maximum 1 groep cavia’s. 

 
 
 

III. PRAKTISCHE PROEVEN 
 
A. Voorwaarden tot deelname 

 

1) Geslaagd zijn in de schriftelijke proeven over het/de betrokken ras(sen) of de betrokken groep(en). 
Wanneer een kandidaat-keurmeester niet geslaagd is voor het onderdeel ‘algemeenheden’ van het 
schriftelijk examen maar wel voor één of beide rassen, mag hij/zij toch deelnemen aan de praktische 
proeven. Indien hij/zij slaagt voor deze praktische proeven, kan hij/zij evenwel niet benoemd worden 
tot C-keurmeester en geen examens voor uitbreiding bevoegdheid afleggen alvorens hij/zij met 
succes opnieuw schriftelijk examen afgelegd heeft over het onderdeel ‘algemeenheden’. 
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2) Een deelnameformulier aanvragen en insturen aan het secretariaat 
van het V.I.V.F.N. vóór 1 september. 

3) Kandidaat-keurmeesters dienen uiterlijk 4 weken voor de praktische 
proeven een kopie van hun keurmeestersattest (zie IV.B.) in te sturen. 
Hiermee moeten ze aantonen dat ze na het succesvol afleggen van 
de mondelinge proeven nog minstens vijf keer en minstens twee 
verschillende keurmeesters van de betrokken sectie geassisteerd 
hebben tijdens een officiële keuring. 

4) Men kan examen afleggen voor dezelfde rassen (of groepen) 
waarvoor men geslaagd is in de schriftelijke proeven. Men mag aan 
één of meerdere rassen (groepen) waarvoor men is geslaagd in de 
schriftelijke proeven verzaken. Het maximum aantal rassen waarvoor tegelijk praktische proeven 
mogen afgelegd worden bij uitbreiding van bevoegdheid is zes (of twee groepen cavia’s). 

 
B. Modaliteiten van de praktische proeven 

 

1) De praktische proef bestaat uit een keuring van vijf dieren per ras. Voor de modaliteiten van de 
sectie cavia’s, zie ‘verplichte rassen’. 

2) Dieren die aan een tentoonstelling deelnemen moeten reeds gekeurd zijn voordat ze voor de 
praktische proef aangeduid  worden. Zijn er minder dan het vereiste aantal dieren aanwezig dan mag 
de deelnemer en/of de examinator zelf dieren (laten) meebrengen. Deze dieren moeten duidelijke 
rasvertegenwoordigers zijn, geïdentificeerd zijn en in een aanvaardbare tentoonstellingsconditie 
voorgebracht worden. Wanneer aan deze voorwaarden niet voldaan is, kunnen de examinatoren 
beslissen deze praktische proef niet te laten doorgaan. 

3) De beschikbare tijd voor afleggen van het schriftelijk gedeelte van de praktische proeven is 40 
minuten per ras en 80 of 120 minuten per groep cavia’s (bij respectievelijk 10 of 15 te keuren dieren). 

4) Elk dier wordt afzonderlijk beoordeeld en van een predikaat of punten (wanneer een puntenkeuring 
bestaat in de betrokken sectie) voorzien op het examenformulier. Na deze schriftelijke voorbereiding 
volgt een mondelinge bespreking binnen de twee uren na overhandiging van de ingevulde 
examenformulieren door de examinandus. 

5) Tijdens het praktisch examen mag geen standaard of andere documentatie gebruikt worden en mag 
de examinandus enkel contact hebben met de jury. 

 
C. Examenjury praktische proeven 

 

1) De coördinator van de betreffende sectie laat zich bijstaan door zijn/haar collega’s en stelt vooraf 
een lijst op van wie instaat voor de examinering van welke rassen en stelt deze ter beschikking van 
het secretariaat van het V.I.V.F.N. 

2) Het examineren gebeurt steeds in teams van twee examinatoren. Indien nodig zijn er meerdere 
teams. De verdeling van deze teams gebeurt steeds per ras (groep) en niet per deelnemer. 

3) Op vraag van de coördinator(en) van één of meerdere secties, kan het V.I.V.F.N. bijkomende 
examendagen vastleggen voor deze sectie(s). Mogelijke motivaties hiervoor zijn een tekort aan 
beschikbare examinatoren of een te groot aantal ingeschreven examinandi. In het geval dat er 
bijkomende examensessies voorzien zijn, nemen indien mogelijk dezelfde teams van examinatoren 
examen af van dezelfde rassen.  

4) Komen in aanmerking om te fungeren als examinator: iedere Belgische A-keurmeester van de 
betrokken sectie en iedere Belgische B-keurmeester met de nodige bevoegdheden. Voorwaarde is 
wel dat het examen volledig in het Nederlands gebeurt. 

 
D. Examenuitslagen praktische proeven 

 

1) Er zijn 100 punten per ras of groep cavia’s. Om te slagen moet men 60% behalen. De uitslagen van 
de verschillende rassen/groepen worden op de examendag zelf aan de deelnemer meegedeeld 
wanneer deze al zijn/haar praktische proeven heeft afgelegd. 

2) Per ras of groep cavia’s wordt de examinandus eveneens beoordeeld op zijn/haar deskundigheid 
i.v.m. het hanteren van en omgaan met  de te beoordelen dieren. De beoordeling zal gericht zijn op 
enerzijds aspecten i.v.m. dierenwelzijn en anderzijds vakkennis. De quotering zal gebeuren op 10% 
van de punten.  

3) De examinatoren moeten uitleg geven over de gemaakte fouten indien de examinandus dit wenst. 
4) Voor de rassen 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 zo snel mogelijk na de praktische proeven via de website van het V.I.V.F.N. 
bekend gemaakt. 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. 
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5) Bij betwisting van de examenuitslag kan de examinandus deze 
aanvechten. Een eventuele betwisting dient binnen de 10 dagen na het 
examen overgemaakt te worden aan het secretariaat van het V.I.V.F.N. De 
Vlaamse technische commissie keurmeesters zal vervolgens een advies 
afleveren aan het V.I.V.F.N. 

 
 

IV. BENOEMING EN PROMOTIE KEURMEESTERS 
 
A. Aspirant keurmeester 

 

Aspirant-keurmeester is diegene die aan de mondelinge proeven deelneemt voor een bepaalde sectie. 
(zie I.B.)  
 
B. Kandidaat-keurmeester 

 

De aspirant die geslaagd is in het mondeling examen wordt ‘kandidaat-keurmeester’ en ontvangt een 
keurmeestersattest (zie III.A.3). De kandidaat-keurmeester wordt toegelaten tot de schriftelijke proeven 
van een bepaalde sectie (zie II.A.). Indien geslaagd kan hij/zij deelnemen aan de praktische proeven. 
 
C. C-keurmeester 

 

Een kandidaat-keurmeester die geslaagd is in minstens één praktische proef en het gedeelte 
‘algemeenheden’ de schriftelijke proeven, kan benoemd worden tot C-keurmeester waarbij hij/zij het 
keurmeestersbrevet krijgt. De uitslag van een examen geldt dus niet als een benoeming: enkel de Raad 
van Bestuur van het V.I.V.F.N. doet de benoemingen en de promoties van de keurmeesters. Nadat voor 
alle verplichte rassen van een bepaalde groep met succes examen werd afgelegd, krijgt de keurmeester 
konijnen onmiddellijk de bevoegdheid tot het keuren van alle rassen die in deze groep ingedeeld zijn, bij 
de diergroep hoenders moet er eerst met succes een afsluitend praktisch examen voor de groep worden 
afgelegd alvorens men de bevoegdheid voor de hele groep krijgt (zie bijzondere bepalingen ‘ onder 
V.A.). Het is niet verplicht een groep volledig af te werken alvorens men examen kan afleggen voor (een) 
ras(sen) die tot een andere groep behoren. 
 
D. B-keurmeester 

 

Een C-keurmeester kan door de Raad van Bestuur van het V.I.V.F.N. gepromoveerd worden tot B-
keurmeester indien hij/zij geslaagd is in de schriftelijke en praktische proeven voor minstens 3 groepen 
en minstens tien keuringen heeft gedaan. De promotie  tot B-keurmeester gebeurt op aanvraag van de 
keurmeester in kwestie. 
Een C-keurmeester cavia’s wordt pas benoemd tot B-keurmeester wanneer hij/zij geslaagd is voor alle 
groepen. 
 
E. A-keurmeester 

 

Een B-keurmeester kan door de Raad van Bestuur van het V.I.V.F.N.gepromoveerd worden tot A-
keurmeester indien hij/zij geslaagd is in de schriftelijke en praktische proeven voor alle opgelegde 
groepen en als B-keurmeester minstens tien keuringen heeft gedaan. De promotie  tot A-keurmeester 
gebeurt op aanvraag van de keurmeester in kwestie. 
A-keurmeesters hoenders en duiven mogen bij hun titel maximaal drie specialiteiten (groepen) 
vermelden waarin ze zich als specialist het bekwaamst achten. Op vraag van de keurmeester zelf 
kunnen deze ook gewijzigd worden. 
 

V. OPGELEGDE RASSEN EN GROEPSINDELING 
 
A. Hoenders 

 

Bijzondere bepalingen: 
 

a) Bepaalde sterk aanverwante rassen worden steeds samen geëxamineerd. Deze staan telkens 
aangegeven tussen haakjes. 

b) Grote hoenders en hun krielvorm worden steeds samen 
geëxamineerd. Wanneer de krielvorm in België erkend is, staat 
deze aangegeven met °. 

c) Om tot A-keurmeester benoemd te worden, moet men de 
bevoegdheid hebben over 6 van de 8 groepen, nl. groep 1,2,3,7,8 
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en 1 groep naar keuze (4,5 of 6). In totaal zijn er 30 verplichte examens. 
d) De verplichte rassen staan aangegeven in het vet, het aantal verplichte rassen in de groep staat 

aangegeven tussen haakjes. 
e) Wanneer alle verplichte rassen van een groep met succes afgelegd zijn mag de keurmeester 

hetzelfde jaar nog een afsluitend praktisch examen afleggen voor deze groep. Tijdens dit examen 
krijgt men 10 dieren (minstens 3 verschillende rassen) ter keuring aangeboden die kunnen behoren 
tot alle andere rassen van de betreffende groep. De keurmeester krijgt max. 80 minuten om deze te 
keuren. Hiervoor mag gebruik gemaakt worden van een standaard. Er zijn 10 punten per dier en om 
te slagen moet men minstens 60/100 behalen. Is men niet geslaagd, krijgt men niet de bevoegdheid 
voor de hele groep en kan men het jaar erna opnieuw proberen. Er mag maximaal één afsluitend 
examen per jaar afgelegd worden. Indien door de evolutie in de gehouden rassen het niet mogelijk 
zou blijken om dit afsluitend examen te organiseren, dan kan de examencommissie adviseren van 
de voorgeschreven modaliteiten af te wijken.   

 
 

Groep 1: Oorspronkelijke krielen (8) 
Antwerpse baardkriel (+ Grubbe), Bassette, Belgische kriel (+ Waasse), Burmakriel, Chabo, 
Doornikse kriel, Duitse kriel, Eikenburgerkriel, Hollandse kriel, Javakriel, Javanaise, Nederlandse 
sabelpoot, Nankingkriel, Ohiki, Pictave, Sebright, Serama, Ukkelse baardkriel (+ Everbergse), 
Watermaalse baardkriel (+ Bosvoordse).  

 

Groep 2: Vechthoenders (5) 
Aseel°, Chibi, Cubalaya, Grote Noord-Franse vechter (+ Kleine Noord-Franse vechter), Indische 
vechter°, Kinpa, Ko-Shamo, Luikse vechter° (+ Brugse° + Tiense°), Madras-Aseel, Maleier°, Modern 
Engelse vechter°, Oud-Engelse vechter°, Satsumadori, Shamo (+ Chu-Shamo), Soendanese vechter, 
Tuzo, Yakido, Yamato. 

 

Groep 3: Belgische rassen (5) 
Aarschots hoen°, Ardenner° (+ Ardenner bolstaart°),  Brabants hoen°, Brakel°, Famennehoen°, Gele 
van Haspengouw (+ Gele van Mehaigne), Hervehoen°, Hoen van de Zwalmvallei, Izegemse koekoek, 
Mechels hoen° (+ Mechelse kalkoenkop), Vlaanderse koekoek, Zingems leghoen, Zingems vleeshoen, 
Zottegems hoen + 1 ras naar keuze. 

 

Groep 4: Nederlandse rassen (+ Noord-Europa) (4) 
Assendelfter°, Barnevelder°, Brabanter°, Deense landhoenkriel, Drents hoen° (+ Drentse bolstaart°), 
Fries hoen°, Groninger meeuw°, Hollands hoen°, Hollands kuifhoen°, Kraaikop°, Lakenvelder°, 
Nederlandse uilebaard°, Noord-Hollands hoen°, Schijndelaar, Twents hoen°, Welsumer° + 2 rassen 
naar keuze. 

 

Groep 5: Franse rassen (+ Zuid-Europa) (4) 
Ancona°, Andalusier°, Aquitaine, Asturiër, Barbézieux, Bourbonnaise, Bourgbourg, Bresse-Gauloise, 
Catalaans hoen, Castiliaans hoen, Caumont, Challans, Charolaise, Cotentine, Crèvecoeur, 
Elzasserhoen°, Franse Faverolles, Franse naakthals, Gasconne, Gatinaise, Gauloise, Gournay, 
Houdan° of Padua°, Koekoek van Rennes, Kruiper°, La Flèche°, Le Mans, Le Merlerault°, Limousine°, 
Livorno°, Lyonnaise°, Mantes, Marans°, Meusienne°, Minorca°, Penedesenca, Siciliaans 
bekerkamhoen, Spaanse witwang° + 1 ras naar keuze. 

 

Groep 6: Duitse rassen (+ Oost- en Midden-Europa) (4) 
Altsteirer°, Appenzeller baardhoen°, Appenzeller spitskuif°, Augsburger bekerkamhoen°, Bergse 
hangkam°, Bergse kraaier°, Bielefelder° of Duitse Faverolles°, Duitse Langshan°, Dresdener°, Duits 
rijkshoen°, Duitse koekoek°, Italiener°, Naakthals°, Nederrijns hoen°, Oost-Friese meeuw°, Orloff°, 
Ramelsloher, Rijnlander°, Saksenhoen°, Sulmtaler°, Sundheimer°, Sultanhoen, Thüringer baardhoen°, 
Tsjechisch hoen, Vorwerk°, Westfaalse doodlegger + 1 ras naar keuze. 

 

Groep 7: Amerikaanse, Engelse en Australische rassen (4) 
Amerikaanse Leghorn°, Amrock°, Araucana°, Australorp°, Dominikaner, Dorking°, Engelse Leghorn°, 
Jersey Giant, New Hampshire°, Orpington°, Plymouth Rock°, Redcap, Rhode Island°, Schotse kruiper, 
Sussex°,  Wyandotte° + 1 ras naar keuze. 
 

 

Groep 8: Aziatische rassen (4) 
Brahma°, Cemani, Cochin°, Croad Langshan°, Koeyoshi, Krulveerhoen°, Onagadori, Phoenix° of 
Sumatra° of  Yokohama°, Tomaru,  Zijdehoen°. 
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C. Konijnen  

 
 

De verplichte rassen staan aangegeven in het vet, het aantal verplichte rassen in de groep staat 
aangegeven tussen haakjes.  

 
Groep 1: Kleur (10) 
Alaska, Beige, Belgische haas, Blauw van Ham, Blauw van Sint-Niklaas, Deilenaar, Gouwenaar, Grijze 
Bourbonnais, Groot chinchilla of Klein chinchilla, Franse Havanna, Haasdwerg, Hollandse havanna, 
Kastanjebruin van Lorreinen, Kleurdwerg, Lynx, Marburger Feh, Normandiër, Parelgrijs van Halle, Rode 
Nieuw-Zeelander, Sachsen Gold, Schwarzgrannen, Steenkonijn, Thrianta, Vaal van Bourgondië, Van 
Beveren, Vlaamse reus, Wener kleur + 2 rassen naar keuze. 

 

Groep 2: Tekening (5) 
Dwergvlinder, Engelse vlinder, Hollander, Japanner, Kleine vlinder, Rijnlander of Reuzevlinder, 
Mecklenburger bonte, Rhönkonijn, Rus, Wit van Hotot + 1 ras naar keuze. 

 

Groep 3: Pareling & verzilvering (3) 
Belgisch zilver, Engels zilver, Groot zilver, Licht groot zilver, Parelfeh, Zilver van Champagne, Zilver 
van Sint-Hubert + 1 ras naar keuze. 

 

Groep 4: Patroontekening (3) 
Californian, Marter, Sallander, Tan, Thüringer, Zandkleurig van de Vogezen, Zilvervos + 1 ras naar 
keuze. 

 

Groep 5: Wit (3) 
Hermelijn, Hulstlander, Pool, Wener wit, Witte Nieuw-Zeelander, Witte van Bouscat, Wit van 
Dendermonde + 1 ras naar keuze. 

 

Groep 6: Hangoren (3) 
Engelse hangoor, Franse hangoor, Kleine Duitse hangoor, Meissner hangoor, Nederlandse 
hangoordwerg + 1 ras naar keuze. 

 

Groep 7: Bijzondere haarstructuur (3) 
Angora, Angoradwerg, Gents baardkonijn, Hangoor angoradwerg, Hangoor satijndwerg, Hangoor 
rexdwerg, Rex, Rexdwerg, Satijn, Voskonijn, Voskonijn dwerg + 2 rassen naar keuze. 

 

 
D. Cavia’s 

 

Bijzondere bepalingen: 
De groepen moeten verplicht in deze volgorde afgelegd worden.  

 

Groep 1: Gladhaar, Gekruind (Engels + Amerikaans) & Satijn (gladhaar & gekruind) : éénkleurig + wit 
Groep 2: Idem : overige kleurslagen 
Groep 3: Ruwharen 
Groep 4: Langharen 
 
Aantallen te keuren dieren tijdens de praktische proeven: 
Groep 1: 15 dieren in minimum 7 verschillende kleuren. Elke haarstructuur is vertegenwoordigd met 
minimum 3 dieren. 
Groep 2: 15 dieren waarvan 5 agouti, 5 tekening en 5 patroon. 
Groep 3: 15 dieren waarvan minimum 3 dieren per ras. 
Groep 4: 10 dieren waaronder minimum 4 en maximum 6 dieren met gekrulde beharing en minimum 2 
gekruinde dieren. 
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VI. ALGEMEENHEDEN I.V.M. NATIONALITEIT 
 
1) Een buitenlander die in zijn/haar land geen officieel keurmeester is en 

in Vlaanderen examens wenst af te leggen kan dit mits de volledige 
procedure te volgen en aan dezelfde voorwaarden te voldoen als 
beschreven onder punt I.A. Een bijkomende voorwaarde is dat hij/zij 
alle examens aflegt in begrijpbaar Nederlands. 

2) Een buitenlander die reeds een buitenlandse keurlicentie bezit en 
ook een Vlaamse licentie wenst te bekomen kan dit mits ook hij/zij 
voldoet aan de voorwaarden gesteld in punt I.A. (uitgezonderd I.A.3) 
Een bijkomende voorwaarde is dat hij/zij alle examens aflegt in 
begrijpbaar Nederlands. Hij/zij legt een schriftelijk examen af voor de rassen waarvoor hij/zij 
bevoegdheid wenst (max. 5 of één groep cavia’s) en onmiddellijk daarna een mondeling examen 
over de punten I.C.9., I.C.10. en de wettelijke aspecten van I.C.6. + nog zeven vragen over 
algemene zaken betreffende de gekozen sectie. Wanneer hij/zij minstens 60% behaalt voor het 
schriftelijke gedeelte voor één ras/groep en 60% op het mondelinge gedeelte, mag hij/zij deelnemen 
aan de praktische proeven. Indien ook hier geslaagd, krijgt hij/zij een Vlaamse licentie. Alle 
bevoegdheden die hij/zij op dat ogenblik in het buitenland reeds heeft, worden automatisch 
overgenomen behalve deze voor de Belgische rassen. Hiervoor moet (opnieuw) examen afgelegd 
worden. De voorwaarden voor promotie tot A-keurmeester zijn dezelfde als voor Vlaamse 
keurmeesters.  

3) Een Vlaming die in het buitenland reeds een licentie heeft en ook een Vlaamse licentie wenst te 
bekomen, kan dit mits dezelfde procedure te doorlopen als een buitenlandse keurmeester (VI.2). 

 
 

VII. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

1) De examenuitslagen van het schriftelijk examen blijven onbeperkt geldig. 
2) Deelnemers die fraude plegen tijdens het examen, kunnen voor verdere deelname aan examens 

geweigerd worden. 
3) Er mag jaarlijks slechts binnen één sectie examen afgelegd worden. 
4) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur van het V.I.V.F.N. na 

een advies te hebben ingewonnen van de Vlaamse Technische Commissie Opleiding. 
 
 
Aangepast door de Raad van Bestuur op 20 december 2016 te Oud-Heverlee. 


