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SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN HET 

EXAMENREGLEMENT VOOR OFFICIËLE 

KEURMEESTERS DUIVEN 
     
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 : zoals bij de andere secties 
2) Rassenkennis: Grondige studie (standaard, stand van het ras, fokproblemen etc..) over de  

groep waarover examen wordt afgelegd. (5 vragen per verplicht ras binnen de groep + 5 
vragen groepspecifieke algemeenheden). 

 

Deelnemers aan het schriftelijk examen voor kandidaat-keurmeester mogen maximum over één 
groep examen afleggen.  

C. Examenjury:  zoals bij de andere secties.   

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 verplicht ras binnen de groep en 20 punten op de 
groepspecifieke algemeenheden. Om te slagen moet de kandidaat in totaal minstens 60% 
behalen op het deel rassenkennis met als bijkomende voorwaarde dat er minstens 50% moet 
behaald worden op de groepspecifieke algemeenheden (10/20) en eveneens minstens 50% 
per verplicht ras (10/20). 60% op rassenkennis betekent 72/120 voor de grote groepen, 
60/100 voor middelgrote groepen en 48/80 voor kleine groepen. Is aan deze voorwaarden niet 
voldoen, is men niet geslaagd voor de hele groep. 

 

E. Uitbreiding bevoegdheid   

Een keurmeester mag per zitting slechts examen afleggen voor één groep ofwel de combinatie van 
een middelgrote met een kleine groep ofwel 2 kleine groepen. 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) Zoals bij de andere secties. 

5) Men mag examen afleggen voor de groep(en) waarvoor men geslaagd is in de schriftelijke proeven. 
Het maximum aantal groepen waarvoor tegelijk praktische proeven mogen afgelegd worden bij 
uitbreiding van bevoegdheid is hetzelfde als voor de theorie.                            
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B. Modaliteiten van de praktische proeven   

1) Het aantal te keuren dieren per groep hangt af van de grootte van de groep : 

 grote groepen : min. 4 dieren van telkens 3 verplichte rassen + 18 overige (totaal 30) 

 middelgrote groepen : min. 4 dieren van telkens 3 verplichte rassen + 6 overige (totaal 18) 

 kleine groepen : min. 4 dieren van telkens 2 verplichte rassen + 4 overige (totaal 12) 

2) Zoals bij de andere secties.  

3) De beschikbare tijd voor het afleggen van de praktische proeven is 3,5 u voor een grote groep, 2 u 
voor een middelgrote en 1,5 voor een kleine groep.  

4) Zoals bij de andere secties.  

5) Men kan alle rassen die behoren tot de groep (ook deze waarover men niet ondervraagd is tijdens 
het schriftelijk examen) ter keuring aangeboden krijgen.  Voor het keuren van de verplichte rassen van 
de schriftelijke proeven mag tijdens de praktische proeven geen standaard of andere documentatie 
gebruikt worden. Voor de overige rassen is dit wel toegelaten. Zij worden pas gekeurd nadat het 
examen voor alle andere rassen afgegeven is.  

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

D. Examenuitslagen praktische proeven   

1) Er zijn 10 punten per dier en men moet in totaal 60% behalen om geslaagd te zijn, met als 
bijkomende voorwaarden dat voor elk van de verplichte rassen afzonderlijk 50% van de punten moet 
behaald worden en minimum 50% voor de overige rassen samen. Is aan deze voorwaarden niet 
voldoen, is men niet geslaagd voor de hele groep.  

2) Zoals bij de andere secties.  

3) Voor de groepen 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 groep kan benoemd worden tot C-keurmeester door de Raad van Bestuur van het V.I.V.F.N. 
Hij/zij krijgt het keurmeestersbrevet. Een keurmeester mag alle rassen keuren die tot de groep 
behoren waarvoor hij/zij bevoegd is.     

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 4 
groepen en minstens tien keuringen heeft gedaan. De promotie  tot B-keurmeester gebeurt op 
aanvraag van de keurmeester in kwestie.   
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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 groepen en als 
B-keurmeester minstens tien keuringen heeft gedaan. De promotie  tot A-keurmeester gebeurt op 
aanvraag van de keurmeester in kwestie.   

  

V. GROEPSINDELING EN VERPLICHTE RASSEN   

A. Grote groepen 
 

Groep 1: Vormduiven : Belgische tentoonstellingsreisduif, Carneau, Cauchois, Lahore, Texan. 

Groep 2: Kroppers : Brünner kropper, Saksiche kropper, Gentse kropper, Marchenero kropper, 
Norwich kropper. 

Groep 3: Kleurduiven : Deense svaber, Luzerner goudkraag, Saksische vleugelduif, Vinkduif, 
Zuid-Duitse schildduif. 

Groep 4: Meeuwduiven : Antwerpse smierel, Italiaanse meeuw, Luikse barbet, Oosterse meeuw, 
Vlaanderse smierel.  

Groep 5: Tuimelaars, hoogvliegers en ringslagers : Belgische tuimelaar, Boedapester korte, Oud-
Hollandse tuimelaar, Speelderken, Weense tuimelaar. 

 

B. Middelgrote groepen 

Groep 6: Kipduiven : Duitse Modena, Engelse Modena, King, Maltezer kipduif. 

Groep 7: Structuurduiven : Krulduif, Oud-Hollandse kapucijn, Pauwstaart, Raadsheer. 

 

C. Kleine groepen 

Groep 8: Trommelduiven : Arabische trommelduif, Boecharijse trommelduif, Frankische 
trommelduif.  

  

Groep 9: Wratduiven : Carrier, Dragoon, Neurenberger bagadet. 

 


