TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

Dit reglement bestaat uit twee delen:

A. het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT)
Open tentoonstelling
Nationale tentoonstelling
Bijzondere open tentoonstelling (Bondstentoonstellingen e.d)

B. het Reglement voor de Verenigingstentoonstelling en promotiedagen (RVT)
(Jongedierendag, Open dag, bijzondere keuringen)
In dit reglement wordt voor algemeen geldende regels verwezen naar het Reglement A

Voor tentoonstellingen met een geheel of gedeeltelijk bijzonder karakter zoals
bonds-, jeugd-, speciaalclub- en Europese tentoonstellingen en kampioenschappen
zie het Tentoonstellingsreglement voor de Open Tentoonstellingen

Tekst- /onderwerpvolgorde in de delen A en B:
- Wat is een tentoonstelling respectievelijk keuring
- Soorten tentoonstellingen en keuringen
- Het verkrijgen van toestemming van het FB
- Organisatie en structuur
- Deelnemers en medewerkers
- Inzendingen, dieren, diergroepen
- Het vraagprogramma
- Merken
- Inschrijven, inschrijfgeld, verzenddocumenten
- Huisvesting; opstelling en nummering van de kooien
- Verzorging van de dieren gedurende de tentoonstelling
- Aan- en afvoeren; verzendmateriaal, vermissing
- Keuring, beoordeling, predikaten
- Te winnen prijzen
- Verkoop van ten toon gestelde dieren
- De catalogus
- Fraude
- Geschillen en klachten
- Slotbepalingen
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Afkortingen
In dit reglement worden voor enkele organisaties en de beide tentoonstellingsreglementen
de navolgende afkortingen gebruikt:

KLN
NBS

= Kleindier Liefhebbers Nederland
= Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen

FB

= Facilitair Bureau KLN-NBS

ROT
RVT

= Reglement voor de Open Tentoonstellingen
= Reglement voor de VerenigingsTentoonstelling

NVWA = Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Waar in dit reglement staat hij, secretaris, keurmeester, fokker, enz., geldt ook de vrouwelijke vorm.

Bijlagen
Bijlage 1. Tentoonstellingsaanvraag
Bijlage 2. Leges voor tentoonstellingen
Bijlage 3. Organogram Facilitair Bureau KLN-NBS
Bijlage 4. Model vraagprogramma
Bijlage 5. Modellen van beoordelingskaarten
Bijlage 6. Dispensatiereglement KLN
Bijlage 7. Dispensatiereglement NBS
Bijlage 8. Voorwaarden voor tentoonstellingen met een bijzonder karakter.
Bijlage 8 is onderverdeeld in:
8.1: regels voor bovengenoemde van KLN
8.2: regels voor bovengenoemde van de NBS
8.3: regels van de Entente Européenne
Bijlage 9. Vergoeding voor de keurmeesters
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
voor Open Tentoonstellingen
Paragraaf 1. DEFINITIES
Lid 1. Kleindierententoonstelling
Een kleindierententoonstelling is een door één of meer bij KLN of NBS aangesloten organisatie(s)
bijeengebrachte verzameling dieren van diergroepen zoals in paragraaf 5, lid 1 van dit reglement
genoemd, met het doel deze dieren:
- naar raskenmerken, conditie, enz. te doen beoordelen door bevoegde keurmeesters, volgens door
de bonden vastgestelde standaards.
- het door de keurmeesters de betere.c.q. beste dieren te laten vaststellen; hiervoor worden
doorgaans prijzen beschikbaar gesteld. (sport-, competitie-element).
- al dan niet voor het publiek ten toon te stellen.
- eventueel te koop aan te bieden.
Lid 2. Tentoonstellingsseizoen
Het tentoonstellingsseizoen is het tijdvak van 15 september t/m 31 maart van het daarop volgende jaar.
In die periode worden wintertentoonstellingen gehouden.
In de periode van 1 april t/m 14 september kunnen zomertentoonstellingen worden gehouden.
Voor het vaststellen of een tentoonstelling een zomer- dan wel een wintertentoonstelling is, is de datum
van de keurdag bepalend.
Lid 3.Tentoonstellingsorganisatie
Waar in dit reglement staat organisatie wordt bedoeld:
- de tentoonstellinghoudende vereniging of - bij één of beide bonden aangesloten
tentoonstellingsorganisatie.
- de uitvoerende instantie binnen de tentoonstellingsorganisatie; het tentoonstellingsbestuur.
Lid 4. Open Tentoonstelling (principe)
Een Open Tentoonstelling is een tentoonstelling waaraan fokkers kunnen deelnemen die bij een door één
of beide bonden erkende fokkersorganisatie (b.v. lid van de Entente Européenne) geregistreerd staan.
Lid 5. Soorten Open Tentoonstellingen
A. Open Tentoonstelling: specifiek, naam Open Tentoonstelling
B. Nationale Tentoonstelling
Is een Open tentoonstelling waaraan de kwalificatie nationaal is verleend nadat is gebleken dat op
een voorgaande tentoonstelling, die ten hoogste 3 jaar voor de gevraagde tentoonstelling is
gehouden, de minimum eisen voor een Nationale tentoonstelling zijn gehaald.
Eisen: bij één diergroep tenminste 1000 ingezonden nummers en
bij meer diergroepen tenminste 2500 ingezonden nummers.
In geval van calamiteiten zal het betreffende tentoonstellingsjaar waarin niet aan de eisen is/kon worden
voldaan, niet meetellen.
C. Open Tentoonstellingen met een bijzonder karakter
Dit zijn tentoonstellingen waarvoor de tentoonstellingsbepalingen in dit reglement onverkort gelden,
terwijl daarnaast voor de gehele tentoonstelling of voor een gedeelte daarvan door vereniging, bond of
Entente Européenne (EE) vastgestelde regels gelden.
Bijzondere, door de tentoonstellingsorganisatie bepaalde regels kunnen in het vraagprogramma worden
vermeld.
Voorbeeld: ondergebrachte speciaalclubtentoonstelling, koppelshow voor Sierduiven.
Door bonden en de EE vastgestelde regels zijn als Bijlage 8 aan dit reglement toegevoegd.
Zij gelden vooralsnog voor respectievelijk:
- Bondstentoonstelling landelijk en provinciaal (bond)
- Kampioenstentoonstelling, mannelijke dierenshow
- Jeugdtentoonstelling (bond)
IV - 6
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- Europashow, ook voor rassen c.q. rasgroepen (EE).
Bijlage 8 is onderverdeeld in:
- 8.1: regels van de KLN
- 8.2: regels van de NBS
- 8.3: regels van de Entente Européenne
Lid 6. Speciaalclubtentoonstelling
Is een tentoonstelling die wordt georganiseerd door één of meer speciaalclubs en waaraan fokkers van
rassen waarvoor die speciaalclub(s) is/zijn opgericht kunnen deelnemen.
De tentoonstelling kan:
a. door één of meer speciaalclubs zelf worden georganiseerd.
In dit geval wordt de tentoonstelling beschouwd als een Verenigingstentoonstelling.
Zie tentoonstellingsreglement voor de Verenigingstentoonstelling.
b. door de speciaalclub worden ondergebracht bij een Open of Nationale tentoonstelling.
Voor alle inzendingen gelden de bepalingen voor de Open tentoonstelling.
De speciaalclub draagt geen verantwoordelijkheid voor de organisatie, in welke vorm dan ook; er hoeft
door de speciaalclub geen vergunning te worden aangevraagd.
Lid 7. Internationale show / internationale klasse
Met deze shows of klassen zijn duidelijk niet bedoeld de inzendingen van dieren van buitenlandse leden,
die lid zijn van Nederlandse vereniging. Daarvoor geldt par. 4 lid 2.
Een internationale show is één van de hierboven genoemde soorten tentoonstellingen of een onderdeel
hiervan (internationale klasse) waarbij nadrukkelijk ook inzenders van buiten Nederland gevraagd worden
en de show, of een onderdeel ervan, inricht is volgens onderstaande bepalingen die afwijken van wat
elders in dit reglement is bepaald.
In afwijking van paragraaf 12 lid 6 bepaalt de organisatie volgens welke standaard de dieren op de
internationale show of in de internationale klasse worden gekeurd. Zij vermeld dit duidelijk in het
vraagprogramma en in de catalogus. Gekeurd wordt volgens:
1. de standaard van de Nederlandse bonden of;
2. de Europese standaard voor rassen die in de Europese standaard zijn opgenomen
De organisatie kan met goedkeuring van de betreffende Nederlandse bond aanvullende regels omtrent
de toepassing hiervan stellen en mits zij die aanvullende regels duidelijk vermeld in het vraagprogramma
en in de catalogus.
Aanvullende regels kunnen zijn:
- Het toepassen van de Europese standaard én de Nederlandse standaard voor een ras waarbij
Europees duidelijk twee fokrichtingen zijn.
- Het gebruik van een Nederlandse of Europese beoordelingskaart (bij 2 altijd een Europese
beoordelingskaart.
- etc.
Als dieren ingestuurd worden, die volgens de vigerende standaard(s) niet erkend zijn, kunnen die volgens
regels van de AOC of Vrije Klasse ingedeeld worden.
Aanvullende bepalingen voor het vraagprogramma en de catalogus:
- de organisatie vermeld duidelijk in haar vraagprogramma en catalogus dat de show een internationale
show is of een onderdeel een internationale klasse is en voor welke diergroepen en / of rassen de
internationale show of klasse van toepassing is;
- welke standaard of standaards voor de internationale show of klasse van toepassing zijn;
- de aanvullende regels omtrent de toepassing van de standaarden.
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Paragraaf 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE OPEN TENTOONSTELLING
Lid 1. Het mogen houden van een tentoonstelling, gezamenlijke Open tentoonstelling
Een vereniging of tentoonstellingsorganisatie mag binnen het tentoonstellingsseizoen één
tentoonstelling organiseren,
alsmede eventueel een Open tentoonstelling met bijzonder karakter volgens paragraaf 1, lid 5C.
Een vereniging of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de Bond(en) van die diergroep(en)
waarvoor de tentoonstelling wordt gehouden.
Gezamenlijke Open tentoonstelling
Meerdere verenigingen, waaronder ook aangrenzende buitenlandse, mogen een gezamenlijke Open
tentoonstelling organiseren. Een gezamenlijke Open tentoonstelling geldt als tentoonstelling voor elk
van de vereniging binnen de combinatie.
Tenzij de betrokken verenigingen een bij één of beide bonden aangesloten tentoonstellingsorganisatie
vormen blijft bij het organiseren van een gezamenlijke Open tentoonstelling één van die verenigingen
aansprakelijk. Deze vereniging vraagt de vergunning aan voor de gezamenlijke Open tentoonstelling.
Zie paragraaf 3, lid 1.
Wanneer verenigingen een bij één of beide bonden aangesloten tentoonstellingsorganisatie vormen, of
daarvan lid zijn wordt het organiseren van tentoonstellingen door die tentoonstellingsorganisatie niet
beschouwd als een tentoonstelling die door de vereniging(en) wordt georganiseerd.
De onderstaande combinaties zijn toegestaan:
Nationale tentoonstelling met Nationale Bondstentoonstelling
Open tentoonstelling met Provinciale Bondstentoonstelling.
Nationale- en Open tentoonstelling met Speciaalclubtentoonstelling.
Nationale-, Open- of Speciaalclubtentoonstelling met Europese tentoonstelling voor ras of rasgroepen.
Lid 2. Naam van de te houden tentoonstelling
Een Open tentoonstelling mag worden gehouden onder een andere naam dan die van de organiserende
vereniging(en).
De naam kan verbonden zijn aan één of meerdere verenigingen.
De naam en de relatie met de betreffende vereniging(en) moeten, ter bescherming van beide, door en bij
het FB worden geregistreerd.
Het verzoek daartoe moet worden gericht aan de secretaris van het FB, tenminste twee maanden voordat
de tentoonstellingsaanvraag voor de eerste Open tentoonstelling onder de betreffende naam bij het FB
wordt ingediend.
In geval van een gezamenlijke Open tentoonstelling moet één vereniging
tentoonstellingsnaam verbonden is de Open tentoonstelling onder die naam aanvragen.

waaraan

de

Dat is in het kader van paragraaf 2, lid 3 en 4 en paragraaf 3, lid 1 de aansprakelijke c.q.
organiserende vereniging.
Er kan per seizoen maar één tentoonstelling met die naam worden georganiseerd.
Lid 3. Voldoen aan de bepalingen van het tentoonstellingsreglement
De tentoonstelling moet worden gehouden volgens de bepalingen in dit reglement.
Dit geldt ook voor tentoonstellingen die bij een ander evenement worden ondergebracht zoals
Landbouwtentoonstelling, Tuin- of andere beurs etc.
De bepalingen zijn bindend voor de tentoonstellingsorganisatie alsmede voor allen die als bestuurslid,
inzender, keurmeester, commissaris, of op welke andere wijze dan ook, medewerking aan die tentoonstelling verlenen.
Elke deelnemer aan de tentoonstelling wordt geacht met de bepalingen van het tentoonstellingsreglement
bekend te zijn en zich eraan te houden.
Het tentoonstellingsreglement is in het bezit van elke bij één of beide bonden aangesloten vereniging.
Het moet tijdens de tentoonstelling op het tentoonstellingssecretariaat ter inzage liggen.
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Lid 4. Aansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid
De tentoonstellingsorganisatie is verantwoordelijk voor naleving van dit reglement, waaronder bepalingen
voortkomend uit regelgeving van de overheid.
De tentoonstellingsorganisatie is aansprakelijk voor de uitvoering daarvan.
De organiserende vereniging/tentoonstellingsorganisatie moet officiële rechtspersoonlijkheid
bezitten
De organiserende vereniging/tentoonstellingsorganisatie moet daartoe onder zijn eigen naam staan ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (K.v.K.).
Wanneer een Open tentoonstelling door meerdere verenigingen in samenwerking wordt georganiseerd
moet tenminste één van die verenigingen ingeschreven staan bij de K.v.K. Die vereniging is hoofdelijk
aansprakelijk.
Diens naam en het inschrijfnummer bij de K.v.K. moet op de tentoonstellingsaanvraag worden vermeld.
Een Open tentoonstelling die op Nederlands grondgebied in samenwerking met een buitenlandse
vereniging wordt gehouden, valt geheel onder de bepalingen van het geldende tentoonstellings-reglement.
Bij geschillen is (zijn) de Nederlandse vereniging(en) verantwoordelijk en aansprakelijk.
Lid 5. Duur van de tentoonstelling (voor de NVWA)
Onder de duur van de tentoonstelling wordt verstaan de tijd vanaf het tijdstip dat de dieren in de kooien
worden geplaatst tot en met het tijdstip dat deze allemaal daaruit zijn verwijderd.
Lid 6. Verplichtingen jegens overheden
De tentoonstellingsorganisatie dient, alvorens de tentoonstelling bij het FB wordt aangemeld, te informeren
naar verplichtingen in de gemeente waarin de tentoonstelling wordt gehouden zoals:
- het aanvragen van een gemeentelijke (evenementen-)vergunning
- het aanmelden bij de plaatselijke brandweer c.q politie, etc.
De vereniging is verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen als gevolg van
bovengestelde.
Lid 7. Veterinaire bepalingen
De tentoonstelling moet door de tentoonstellingsorganisatie worden aangemeld bij het centraal adres van
de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).
Lid 8. Dierenarts
De tentoonstellingsorganisatie vereniging is verplicht zich te verzekeren van de medewerking van een
dierenarts voor toezicht op de gezondheid van de ingezonden dieren.
Lid 9. Het welzijn van de dieren
Voor het welzijn van de dieren vergen het transport, het tentoonstellen en de verzorging uiterste
zorg.
Bij het transport van de dieren moet worden zorggedragen voor voldoende ventilatie en frisse
lucht. Dit geldt in het bijzonder bij het vervoer van de dieren tijdens warme dagen. Laat de auto
en/of aanhanger niet in de (brandende) zon staan met de dieren. Ook verzendkisten, -manden, altijd
in de schaduw plaatsen.
Het verzendmateriaal moet voorzien zijn van voldoende ventilatieopeningen waarbij gezorgd moet
worden dat deze tijdens het transport niet worden geblokkeerd. Een goede manier om blokkering
te voorkomen is het aanbrengen van enkele latjes boven, c.q. onder de ventilatieopeningen.
Tijdens de tentoonstelling moeten de dieren gehuisvest worden in goede tentoonstellingskooien
waarbij de dieren zichzelf niet aan uitstekende (scherpe) delen kunnen verwonden en ook de dieren
onderling elkaar niet kunnen beschadigen.
Voor hoenders/dwerghoenders moeten bij voorkeur kooien gebruikt worden met horizontale
spijlen in de tussenschotten, bij konijnen moeten de spijlen verticaal geplaatst zijn.
Voor verdere huisvestingseisen zie dit Reglement onder paragraaf 9.
Tijdens de tentoonstelling moeten de dieren worden voorzien van geschikt voer en water. Zie
hiervoor paragraaf 10.
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Lid 10. Voorwaarden eventuele verkoopafdeling
Aan een tentoonstelling kan een aparte verkoopafdeling worden verbonden.
In deze afdeling kunnen ook soorten behorende tot de in Paragraf 5, lid 1 genoemde diergroepen te koop
worden aangeboden welke niet voor de betreffende keuring c.q. tentoonstelling worden gevraagd.
Voor alle dieren gelden de bepaling in paragraaf 2, lid 10 (Enten!), voor verzorging de bepalingen in
paragraaf 10 en voor transport de bepalingen in paragraaf 11, lid 1 en 2.
Wanneer meerdere dieren in één kooi worden gehuisvest dienen ze over voldoende bewegingsruimte te
beschikken. Ze mogen elkaar niet lastig vallen of beschadigen.
Lid 11. Andere bepalingen.
Het/De bondsbestuur/bondsbesturen zal/zullen, wanneer dit door de NVWA, door een andere
overheidsinstantie, of door één of beide bonden zelf wordt geëist, voorschrijven dat dieren behorende tot
bepaalde diergroepen, alvorens tot de tentoonstelling te worden toegelaten, aantoonbaar moeten zijn
ingeënt tegen door bovenvermelde instanties gemelde ziekten (entbewijs).
Per geval zal het FB de tentoonstellingsorganisatie van de te nemen maatregel(en) op de hoogte stellen.
Lid 12. Toezicht door het FB
Tentoonstellingen waarop dit reglement van toepassing is moeten voldoen
tentoonstellingsreglement. Zij worden gehouden onder toezicht (auspiciën) van het FB.

aan

dit

Toezicht door het FB betekent ook toezicht door inzenders.
Zij zijn lid van een bij één of beide bonden aangesloten plaatselijke of regionale vereniging of van een
gelijkwaardige buitenlandse organisatie.
Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan het tentoonstellingsreglement wordt voldaan, moet dat worden
gemeld aan de betreffende tentoonstellingsorganisatie.
Onvoldoende correctieve maatregelen moeten worden gemeld aan het FB.
Voor de tentoonstellingen waarop dit Reglement van toepassing is stelt het FB een gedelegeerde aan.
Lid 13. Vrije toegang tot de tentoonstelling
Personen die uit hoofde van hun functie bij de tentoonstelling zijn betrokken hebben vrije toegang.
(Dierenarts, NVWA, Brandweer, Politie, ambterende keurmeester) en personen die in het bezit zijn van
een geldige legitimatiekaart uitgegeven door het FB (geen keurmeesterlegitimatiebewijs!).

Paragraaf 3. HET VERKRIJGEN VAN TOESTEMMING VAN HET FB VOOR EEN OPEN
TENTOONSTELLING
Lid 1. Aanvragen van vergunning bij het FB
Voor het houden van een open tentoonstelling van pelsdieren, pluimvee, sierduiven of combinaties
daarvan, zoals nader omschreven in paragraaf 5 lid 1, is vergunning door het FB verplicht.
Deze moet worden aangevraagd door middel van het tentoonstellingsaanvraagformulier
(Bijlage 1).
Op het tentoonstellingsaanvraagformulier moet de eigennaam en het nummer van de K.v.K. van de
aanvragende/organiserende vereniging / tentoonstellingsorganisatie vermeld staan.
Zulks ook in geval van een tentoonstelling onder een andere naam en/of gezamenlijke tentoonstelling.
Wanneer de tentoonstelling in een tent zal worden gehouden, moet
tentoonstellingsaanvraagformulier onder “Bijzondere mededelingen” worden vermeld

dit

op

het

Het tentoonstellingsaanvraagformulier van de bij KLN aangesloten verenigingen moet vóór 1 november
van het jaar, dat vooraf gaat aan het tentoonstellingsseizoen waarin de tentoonstelling zal worden
gehouden, zijn ingediend bij de betreffende provinciale afdeling van KLN. De provinciale afdelingen sturen
vóór 15 november de aanvragen met hun bevindingen en toewijzing van gedelegeerden naar het FB.
Dit geld voor alle tentoonstellingen, uitgezonderd de nationale tentoonstellingen en tentoonstellingen van
alleen sierduiven. Deze zenden uiterlijk 1 november de tentoonstellingsaanvraag rechtstreeks naar
IV - 10
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tentoonstellingszaken van het FB.
Voor door een vereniging na 1 november ingediende tentoonstellingsaanvraag geldt een
boeteclausule groot € 10,00, die in rekening gebracht wordt bij het innen van de leges.
Bij het tentoonstellingsaanvraagformulier voor een Nationale Bonds- en Nationale Kampioenstentoonstelling moet een akkoordverklaring van de betreffende Bondssecretaris worden gevoegd.
Bij het tentoonstellingsaanvraagformulier voor een Provinciale Bonds- en Provinciale Kampioenstentoonstellingen moet een akkoordverklaring van de secretaris van de Provinciale Afdeling van KLN
worden gevoegd.
Wanneer het FB, respectievelijk PA van KLN, bezwaren heeft tegen de aangevraagde Open
tentoonstelling dan wordt dit zo spoedig mogelijk aan de tentoonstellingsorganisatie medegedeeld en zal
getracht worden om in onderling overleg aan deze bezwaren tegemoet te komen.
Vóór 1 februari maakt het FB bekend welke aanvragen niet zijn geaccepteerd.
De tentoonstellingskalender zal daarna en vóór 15 juli worden gepubliceerd.
Lid 2. Te laat aanvragen van de tentoonstelling
Door onverhoopte omstandigheden kan voor een tentoonstelling later dan de voorgeschreven datum
vergunning worden aangevraagd.
De aanvraag wordt alleen geaccepteerd indien de argumenten voor de te late aanvraag voldoende
overtuigend zijn.
Lid 3. Financiële verplichtingen
Leges: voor het verkrijgen van vergunning moeten leges worden betaald.
De voor de verschillende tentoonstellingen vastgestelde leges staan vermeld in Bijlage 2.
Op het tentoonstellingsaanvraagformulier dient de eenmalige machtiging te worden ingevuld en
ondertekend en dient men zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening voor afschrijving
van de leges.
Indien de leges niet kunnen worden geïnd zal het FB geen toestemming verlenen.
Lid 4. Veranderen van de tentoonstellingsdatum of -locatie
Door omstandigheden kan een tentoonstellingsorganisatie genoodzaakt zijn om de aanvankelijke datum
en/of de locatie waarop c.q. waar de tentoonstelling zou worden gehouden te wijzigen.
Dit dient terstond aan het FB te worden gemeld.
Deze zal beoordelen of de wijziging, gezien de belangen van andere tentoonstellingen, acceptabel is.
Lid 5. Annuleren van de tentoonstelling
Indien een goedgekeurde tentoonstelling, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden, dient de
tentoonstellingsorganisatie hiervan terstond mededeling te doen aan alle instanties waarvan een
vergunning of goedkeuring voor het houden van die tentoonstelling is ontvangen.
Deze mededeling dient ook gezonden te worden aan alle medewerkers aan die tentoonstelling en, indien
de inschrijving reeds is geopend of heeft plaats gehad, aan alle inschrijvers en aan het FB.
Lid 6. Intrekken van een verleende vergunning
Het FB kan een reeds verleende vergunning intrekken, wanneer mocht blijken dat niet aan de
voorwaarden van dit reglement kan worden/wordt voldaan of andere redenen daartoe aanleiding geven.
De reden(en) moet(en) eenduidig en onderbouwd zijn en aan de tentoonstellingsorganisatie waarop een
en ander betrekking heeft, bekend worden gemaakt.
De tentoonstellingsorganisatie kan tegen het intrekken van de vergunning in beroep gaan bij één van de
bonden.
Lid 7. Onthouden van vergunning
Het FB kan een tentoonstellingsaanvraag afwijzen indien sprake is van:
- aangetoonde tegenstrijdige belangen die de kleindierhobby schaden;
- de aanvragende tentoonstellingsorganisatie bij een vorige tentoonstelling in het nakomen van de
verplichtingen van het tentoonstellingsreglement, ondanks maning door het FB ernstig is tekort
geschoten.
Er moet hoor – wederhoor plaatsvinden.
Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de betreffende tentoonstellingsorganisatie
in beroep gaan bij één van de bonden.
Facilitair Bureau KLN-NBS – ROT versie ALV 2016
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Paragraaf 4. DEELNEMERS EN MEDEWERKERS AAN DE TENTOONSTELLING
Lid 1. Deelnemers, inzenders, nationaliteit, combinatie
Onder deelnemer aan een tentoonstelling wordt verstaan de eigenaar van de ingeschreven dieren.
Een in Nederland wonende deelnemer dient in principe lid te zijn van een bij één van de Nederlandse
bonden aangesloten vereniging en in het bezit te zijn van een geldige lidmaatschapskaart of
lidnummer, uitgegeven door de bond van de diergroep waartoe de ingeschreven dieren behoren.
Woonplaatsbeginsel
Aan tentoonstellingen kunnen alleen inzenders deelnemen, in geval zij in Nederland wonen en een
geldig lidmaatschap bezitten van KLN of de NBS, dan wel in het buitenland wonen en een geldig
lidmaatschap bezitten van een bond die bij de EE is aangesloten.
Buitenlandse fokkers die (ook) lid zijn van een Nederlandse bond, worden voor de respectievelijke
diergroep beschouwd als Nederlandse deelnemer.

Combinatie
Een (fokker-)combinatie (ook wel fokkerij genoemd), zijnde twee of meer fokkers die gezamenlijk willen
tentoonstellen met alle rassen die door hen samen worden gefokt, dan wel met name genoemde ras(sen),
kan als inschrijver/inzender optreden mits de combinatie door de desbetreffende bond is geregistreerd.
Deelnemers aan een combinatie mogen geen dieren die behoren tot de diergroep waarvoor de combinatie
geldt, onder hun eigen naam of schuilnaam inzenden.
Indien een combinatie echter voor een bepaald ras geldt, dan is het toegestaan dat die deelnemers aan
die combinatie ringen of merken betrekken voor andere rassen en deze rassen op een tentoonstelling
onder eigen naam inzenden.
Lid 2. Bepalingen voor buitenlandse inzenders geen Internationale klasse of Internationale show
zijnde
Op Nederlandse tentoonstellingen in de grensgebieden en op (ondergebrachte) speciaalclubshows
worden regelmatig buitenlandse dieren ingezonden.
Deze buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de normen, die ten aanzien van het georganiseerd
zijn, in hun land zijn gesteld. Zij moeten het registratienummer bij hun organisatie op het
inschrijfformulier vermelden.
Buitenlandse fokkers kunnen op tentoonstellingen waar dat is toegestaan, dieren inschrijven die
behoren tot de rassen of kleurslagen die in hun land wel, maar in Nederland niet erkend zijn.
Buitenlandse inzendingen met dezelfde rasnaam als de Nederlandse, maar waarvan de standaard in
het land van de inzender aanzienlijk verschilt met de Nederlandse,
- moeten evenals de niet in Nederland erkende rassen of kleurslagen in een aparte klassen worden
ondergebracht;
- AOC en VK dieren van Nederlandse inzenders kunnen, als het ras, kleurslag en variëteit gelijk is
aan de buitenlandse dieren, ook in die aparte klasse als erkend ingedeeld worden;
- Voor sierduiven is hier de regeling voor de AOC voor de overige niet erkende of niet
gespecificeerde kleuren zoals beschreven in paragraaf 5 lid 4 van het ROT van toepassing;
- er moeten aparte prijzen voor beschikbaar worden gesteld;
- de tentoonstellingsorganisatie moet zorgen voor een terzake kundig keurmeester;
- de dieren moeten worden gekeurd volgens de Europese standaard voor de betreffende diergroep;
- de betreffende keurmeester moet daarvan vroegtijdig op de hoogte worden gesteld.
Lid 3. Medewerkers
Hieronder worden verstaan bestuursleden van de organiserende vereniging(en), commissarissen, helpers
en keurmeesters.
Lid 4. Tentoonstellingssecretaris
De tentoonstellingssecretaris moet deel uitmaken van het tentoonstellingsbestuur.
De tentoonstellingssecretaris moet in het bezit zijn van een geldige fokkerskaart, uitgegeven door één van
de bonden en tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
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Lid 5. Keurmeester
Uitnodiging
De tentoonstellingsorganisatie moet keurmeesters uitnodigen die bij één van de bonden of een
overeenkomstige buitenlandse organisatie staan ingeschreven.
Zie voor buitenlandse keurmeesters: lid 6.
Voor de Nederlandse keurmeesters gelden de bepalingen van het Reglement Keurmeesters (o.m.
vergoedingen). Elke Nederlandse keurmeester en vereniging aangesloten bij één of beide bonden heeft
dat in zijn bezit.
Bevoegdheid
Keurmeesters mogen geen eigen dieren keuren
De keurmeester mag alleen rassen keuren waarvoor hij bevoegd is.
Dispensatie.
Wanneer de verscheidenheid van het aantal ingeschreven rassen de gezamenlijke bevoegdheid
van de voor de tentoonstelling gecontracteerde keurmeesters te boven gaat, kan voor
keurmeesters met bevoegdheid voor rassen binnen de betreffende diergroep ontheffing
(dispensatie) worden aangevraagd. Zie Dispensatiereglement KLN (Bijlage 6) en/of
Dispensatiereglement NBS (Bijlage 7).
Keurcontract
De keurmeester bevestigt zijn bereidheid om op de tentoonstelling te komen keuren met het opzenden
van een keurcontract aan de tentoonstellingsorganisatie.
Dat mag niet vroeger dan 1 maart voorafgaand aan het seizoen waarin de tentoonstelling zal plaats
vinden.
De tentoonstellingsorganisatie moet:
- het gedeelte van het keurcontract dat bestemd is voor de keurmeester binnen 1 week na ontvangst
getekend aan de keurmeester terug zenden
- het gedeelte van het keurcontract dat bestemd is voor de bond vóór 1 mei naar de betreffende
bondsfunctionaris zenden.
Verplichtingen keurmeester-tentoonstellingsorganisatie v.v.
Partijen mogen een keurcontract na onderling overleg en met wederzijds goedvinden verbreken.
Zij moeten daarvan mededeling doen aan de functionaris van de betreffende bond.
Indien een keurmeester zich, zonder een geldige reden, niet aan het contract houdt, is hij verplicht de
andere partij de eventuele schade, die het gevolg is van zijn verzuim, te vergoeden.
Bij verschil van mening over de oorzaak of bedrag van de schade beslist het FB.
Wanneer een keurcontract is afgesloten kan de keurmeester weigeren de keuring te verrichten wanneer
niet wordt voldaan aan de bepalingen genoemd in paragraaf 12.
De tentoonstellingsorganisatie mag in die gevallen de keurmeester de overeengekomen vergoeding noch
geheel, noch gedeeltelijk onthouden noch hem aansprakelijk stellen voor de ontstane onkosten, vertraging
of anderszins, als gevolg van deze niet verrichte keuring.
Het tentoonstellingsorganisatie -bestuur dient aan het FB te melden wanneer de keurmeester in gebreke
blijft.
Wanneer de tentoonstellingsorganisatie in gebreke blijft dient de gedelegeerde dit te melden aan het FB.
Lid 6. Buitenlandse keurmeesters
Het is toegestaan om buitenlandse keurmeesters te contracteren.
Deze moeten in het vraagprogramma worden vermeld met naam, land en rassen.
Buitenlandse keurmeesters moeten voldoen aan de volgende criteria:
1. De buitenlandse keurmeester moet lid zijn van een bij de Entente Européenne (EE) aangesloten
organisatie en in het bezit zijn van een door die organisatie verstrekte keurlicentie.
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2. De buitenlandse keurmeester moet bevoegd zijn de rassen te keuren die hem in Nederland ter
keuring worden aangeboden.
3. Indien het een keurmeester van buiten de EE betreft (b.v. USA), dan moet zijn bekwaamheid door
de organisatie van dat land overtuigend worden aangetoond.
4. De buitenlandse keurmeester moet vóór de keuring in Nederland op de hoogte zijn of worden
gebracht met de gang van zaken op de Nederlandse tentoonstellingen. Hij moet:
• de Nederlandse standaardeisen kennen en dienovereenkomstig kunnen keuren.
• de beoordeling in het Nederlands op de beoordelingskaarten kunnen (laten) plaatsen.
• het Nederlandse predikaatstelsel kennen en kunnen hanteren.
Buitenlandse keurmeesters moet om schriftelijke bevestiging worden verzocht; zij moeten hun
medewerking schriftelijk bevestigen.
Lid 7. Verzorging van de keurmeesters
De keurmeester moet vóór aanvang van de keuring koffie met iets eetbaars (een broodje, plak
koek/cake o.i.d.) en tijdens onderbreking van de keuring, of daarna een passende maaltijd worden
aangeboden.
Aan ambterende keurmeesters of zij die daarvoor waren uitgenodigd, moet
tentoonstellingsorganisatie een doorlopend toegangsbewijs op naam worden verstrekt.

door

de

Lid 8. Schrijvers en aandragers op tentoonstellingen
Schrijver
De tentoonstellingsorganisatie moet bij elke keurmeester zorgen voor een vaardige schrijver met een
duidelijk handschrift.
Wanneer een keurmeester een eigen schrijver wil meebrengen, dan dient hij daarvoor tijdig toestemming
te vragen aan de tentoonstellingsorganisatie.
Bij een buitenlandse keurmeester die de Nederlandse taal
tentoonstellingsorganisatie -bestuur voor een vakkundige tolk zorgen.

niet

beheerst,

moet

het

Aandrager
De tentoonstellingsorganisatie moet bij elke konijnen- en caviakeurmeester zorgen voor één of meer
vaardige aandragers.
Zij moeten met de dieren die door hen worden aangedragen verantwoord om kunnen gaan.
Lid 9. Gedelegeerde
Voor de tentoonstellingen waarop dit reglement van toepassing is stelt het FB een gedelegeerde aan.
De gedelegeerde is een functionaris, aangesteld door het FB, met als belangrijkste taak een adviserende
en controlerende rol bij de naleving door de tentoonstellinghoudende organisaties en keurmeesters van
het tentoonstellingsreglement dat geldig is op alle tentoonstellingen in Nederland.
De gedelegeerde mag geen lid zijn van het bestuur of van een commissie van de
tentoonstellingsorganisatie, noch als keurmeester op de betreffende tentoonstelling fungeren.
De gedelegeerde moet erop toezien dat de tentoonstelling overeenkomstig het tentoonstellingsreglement
wordt gehouden. Hij moet de tentoonstellingsorganisatie met adviezen bijstaan.
De gedelegeerde maakt van zijn bevindingen een gedelegeerdenrapport op. Dit rapport moet uiterlijk drie
weken nadat de tentoonstelling is gehouden naar het FB worden gezonden, met een afschrift aan de
tentoonstellingsorganisatie.
Lid 10. Lidmaatschap van een erecomité
Niemand mag als lid van een erecomité worden vermeld, tenzij betrokkene daarmee heeft ingestemd.
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Paragraaf 5. DE INZENDING
Lid 1. Dieren/diergroepen die kunnen worden tentoongesteld
Definitie Diergroep: de verzameling soorten en rassen waarvoor een bond competent is
Diergroepen: De diergroep Pelsdieren, bestaat uit de volgende groepen:
groep konijnen
groep cavia’s
groep kleine knaagdieren. Zie voor subgroepen Par. 13, lid 5
De diergroep Pluimvee bestaat uit de volgende groepen
groep hoenders
groep dwerghoenders
groep serama’s
groep watervogels,
groep siergevogelte. Zie voor subgroepen Par. 13, lid 5
De diergroep Sierduiven
Tot de tentoonstelling mogen uit bovenvermelde diergroepen worden toegelaten:
a/. dieren behorende tot de rassen, de kleurslagen en variëteiten van de rassen genoemd in de door de
bonden vastgestelde rasstandaards of waarvan door de betreffende bond is gepubliceerd dat ze, al dan
niet voorlopig, erkend zijn.
b/. dieren van rassen en/of kleurslagen die niet door een Nederlandse maar wel door een buitenlandse
bij de Entente Européenne aangesloten bond zijn erkend.
Deze kunnen alleen worden ingezonden door een buitenlandse fokker mits wordt voldaan aan paragraaf
4, lid 2.
Lid 2. In te zenden nummers
Onder een nummer wordt in dit reglement verstaan één of meer dieren die in één kooi worden/zijn
ondergebracht.
In de diergroep Pelsdieren kunnen alleen individuele dieren als nummer worden ingeschreven.
In de diergroep Hoenders en Dwerghoenders – met uitzondering van de serama’s – kan als nummer
worden ingezonden:
- een individueel dier;
- een trio: een mannelijk en twee vrouwelijke dieren;
- een toom: een mannelijk en vier vrouwelijke dieren.
Een trio of toom mag bestaan uit oude en/of jonge dieren.
Zij worden gezamenlijk, dus als één nummer, beoordeeld.
In de groep serama kan als nummer worden ingeschreven:
Uitsluitend als enkel dier in de volgende klassen:
- Jeugd (geringd met een ring van het huidig showseizoen).
- Oud met de gewichtsklassen: A-klasse, B-klasse en C-klasse. De gewichten staan vermeld in de
standaardbeschrijving van de serama’s.
- Omdat de groep serama’s geen kleuren kent, nemen deze vier klassen de plaats van de kleuren in.
Deze klassen worden weer onderverdeeld in haan en hen (zonder toevoeging oud/jong).
Koppel; welzijn oorspronkelijke watervogelsoorten,
Bij dit soort kan het wenselijk zijn om voor hun gemoedsrust een mannelijk en een vrouwelijk dier als
koppel in dezelfde kooi onder te brengen.
De inzender moet in dit geval de dieren als individueel nummer inschrijven.
Op het inschrijfformulier moet “koppel” worden vermeld.
Voor beide dieren moet een beoordelingskaart worden geschreven.
Zij komen in aanmerking voor de prijzen voor individuele dieren.
In de diergroep Sierduiven kunnen als nummer worden ingezonden:
- een individueel dier;
- een volière: 6 dieren, zelfde ras en zelfde kleurslag, oude en jonge; het geslacht is niet belangrijk.
De dieren van een paar, trio, toom, koppel of volière moeten:
Facilitair Bureau KLN-NBS – ROT versie ALV 2016
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- van dezelfde inzender,
- van hetzelfde ras, variëteit en dezelfde kleurslag zijn.
Zij kunnen alleen prijzen winnen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.
Bijzondere klassen voor sierduiven
Het is toegestaan om naar de Nationale Bondstentoonstelling en Speciaalclubtentoonstellingen sierduiven
in te zenden in onder paragraaf 5 lid 4 vermelde klassen.
Leeftijd van de dieren
De in te zenden dieren moeten op de dag van de keuring tenminste 12 weken oud zijn, uitgezonderd
kwartels, kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters.
Konijnen, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duivensoorten en sierduiven
mogen alleen worden ingeschreven in de klassen jong en oud.
Cavia’s mogen worden ingezonden in de klassen:

A = ouder dan 9 maanden,
B = 6 t/m 9 maanden,
C = 3 t/m 5 maanden.

Lid 3. Jeugdklasse bij konijnen (“C-klasse”)
Op tentoonstellingen die tot en met 31 december worden gehouden, mogen jeugdklassen worden
geopend voor konijnen die zijn geboren tussen 30 april en 9 oktober van datzelfde jaar. Ze behoeven
qua gewicht, grootte en oorlengte niet aan de eisen van de betreffende standaard te voldoen.
Lid 4. Bijzondere klassen voor sierduiven
Voor sierduiven bestaat, onder voorwaarden als in paragraaf 5, lid 1 vermeld, de mogelijkheid om dieren
in te zenden in de volgende klassen:
niet erkende kleurslagen: Het betreft kleurslagen die voor (het) (de) betreffende ras(sen) niet in de
rasstandaard staan vermeld, maar wel staan beschreven in paragraaf 5.1 t/m 5.8 en 5.10 van het
hoofdstuk “Standaardbenamingen en specificatie van kleuren bij Sierduiven” in de geldende NBSstandaard.
Duiven in deze klassen komen, ongeacht kleurslag, in dezelfde leeftijd- en geslachtsklassen; ze worden
op alle raskenmerken, dus ook de kleur, gekeurd; zij dingen mee naar alle voor het betreffende ras
beschikbare prijzen.
niet gespecificeerde kleurslagen: Het betreft kleuren welke niet staan beschreven in het hoofdstuk
“Standaardbenamingen en specificatie van kleuren bij Sierduiven” in de NBS-standaard.
Duiven in deze klassen komen, ongeacht hun kleur, in dezelfde leeftijd- en geslachtsklassen; ze worden
op alle raskenmerken, behalve de kleur, gekeurd; zij dingen niet mee naar andere prijzen.
De in deze klassen ingezonden duiven moeten worden beoordeeld door (een) deskundige keurmeester(s).

Paragraaf 6. MERKEN
Lid 1. Voorwaarde voor het inzenden van dieren
Dieren die worden ingezonden naar een tentoonstelling die volgens dit reglement wordt gehouden,
moeten zijn voorzien van een door één van de bonden erkend merk.
Uitgezonderd daarvan zijn cavia’s, kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters.
Met merken wordt bedoeld:
- ringen voor de diergroepen pluimvee en sierduiven en
- tatoeëringen voor konijnen.
De verschillende rassen watervogels, siervogels, oorspronkelijke duivensoorten en sierduiven moeten
zijn gemerkt met een gesloten voetring die niet kan worden afgeschoven en niet klemt.
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De verschillende rassen hoenders en dwerghoeders moeten minimaal zijn gemerkt met een gesloten
voetring die niet kan worden afgeschoven en niet klemt. Daarnaast is een niet afschuifbare
stamboekring, uitgegeven door een de door KLN erkende rasvereniging welke schriftelijke
toestemming van KLN heeft een dergelijke ring uit te brengen, toegestaan.
Het bestuur stelt hierbij expliciet dat ook dieren welke niet geringd zijn met een stamboekring
maar wel met een KLN ring op de normale wijze gekeurd dienen te worden.
Zie voor maten de Ringenlijst.
Voor buitenlandse dieren geldt voorbehoud, aangezien bonden verschillende ringenmaten kunnen
voorschrijven.
Lid 2. Erkende merken
In Nederland wordt de uitvoering van de merken door de bonden bepaald.
De bonden mogen alleen merken verstrekken aan bij die bond geregistreerd staande fokkers, tenzij van
overheidswege anders is bepaald.
Lid 3. Andere dan door de bonden verstrekte merken
Naast dit merk, kunnen door de bonden ook merken worden erkend die zijn uitgegeven door organisaties
op het gebied van de pluimvee-, sierduiven- en pelsdierenteelt in Nederland (bij voorbeeld Aviornis) en in
andere landen.
Sierduiven, geringd met VDS ringen
Ingaande het tentoonstellingsseizoen 2011/2012 is het toegestaan dat overjarige sierduiven van een
nieuw door de NBS te erkennen ras, die geringd zijn met VDS ringen, gedurende een periode van 3
jaren (seizoenen 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014) kunnen worden ingezonden en worden
beoordeeld op de door het FB goedgekeurde tentoonstellingen.
Na deze periode worden de fokkers van dit ras geacht om over voldoende dieren die geringd zijn met
NBS ringen te beschikken, zodat bovenstaande maatregel niet langer noodzakelijk is.
Lid 4. Niet erkende merken, diskwalificatie
Wanneer wordt vastgesteld dat in Nederland door anderen dan de beide bonden ringen c.q. merken in
omloop worden gebracht, dan zijn dat niet erkende ringen c.q. merken.
Alle dieren die met niet door de bonden erkende ringen c.q. merken zijn gemerkt en zijn geboren in het
jaar waarin de ringen c.q. merken in omloop zijn gebracht moeten worden gediskwalificeerd.
Lid 5. Identificatie van cavia’s
Cavia’s moeten worden voorzien van:
- een door de tentoonstellingsorganisatie beschikbaar gestelde plakker van 1 cm x 2 cm, kleur naturel
en bij voorkeur kleefpleister, waarop in blauw schrift het kooinummer moet staan vermeld.
De plakker moet in de lengterichting worden aangebracht aan de buitenzijde van een oor van
oorwortel tot oortop,
of
- zijn voorzien van een merk van een ander bij de EE aangesloten land.

Paragraaf 7. HET VRAAGPROGRAMMA
Lid1. Definitie en doel
Het vraagprogramma is de brochure waarmee de tentoonstellingsorganisatie fokkers uitnodigt om aan de
tentoonstelling deel te nemen (inschrijven, inzenden).
Het vraagprogramma verschaft de geïnteresseerde informatie over:
- waar en wanneer de tentoonstelling wordt gehouden,
- welke diergroepen, groepen, rassen, enz. kunnen worden ingeschreven,
- in welke klassen deze kunnen worden ingeschreven,
- de daaraan verbonden kosten,
- onder welke voorwaarden de fokker aan een tentoonstelling kan deelnemen,
- door welke keurmeesters de ingeschreven dieren beoordeeld zullen worden en
- welke prijzen te winnen zijn.
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Lid 2. Verplichting
Voor elke tentoonstelling waarop dit reglement van toepassing is moet een vraagprogramma worden
opgesteld. Het concept vraagprogramma moet ter goedkeuring worden gestuurd naar de gedelegeerde.
Lid 3. Inhoud
In het vraagprogramma moet tenminste het volgende worden vermeld:
a. De soort tentoonstelling, genoemd in paragraaf 1, lid 4 van dit reglement;
b. De plaats, de naam, het volledige adres en eventueel het telefoonnummer van het onderkomen
waarin de tentoonstelling wordt gehouden.
Wanneer de tentoonstelling in een tent wordt ondergebracht moet dit in het vraagprogramma worden
vermeld.
c. De datum waarop de tentoonstelling zal worden gehouden.
d. Welke diergroep(en) / groep(en) en nummers (enkel, koppels, trio’s e.d.) worden gevraagd.
Wanneer in het vraagprogramma de gevraagde rassen met name worden genoemd, dient dit te
geschieden in de volgorde vermeld in de bij dit reglement behorende kooienlijst.
e. Het verschuldigde bedrag voor inschrijfgeld, catalogus, verkoopkaarten en andere door de
inschrijver te betalen kosten.
f. De wijze waarop en voor welke datum de betaling van de verschuldigde kosten moet
plaatsvinden.
g. De naam en het adres en het telefoonnummer van de tentoonstellingssecretaris, eventueel van
groepssecretariaten.
h. De datum tot welke dieren ingeschreven kunnen worden.
i. De datum waarop de keuring zal plaatsvinden.
j. Of bij de keuring wel of geen toeschouwers worden toegelaten, wie dat zijn en op welk tijdstip.
k. De datum en tijden waarop de tentoonstelling voor het publiek geopend zal zijn.
l. De datum en het tijdstip waarop de ingeschreven dieren in het tentoonstellingsgebouw aanwezig
moeten zijn.
n. De datum en het tijdstip van sluiting der tentoonstelling, alsmede de datum en het tijdstip waarna de
dieren door de inzenders en de verkochte dieren door de kopers kunnen worden afgehaald of door
de tentoonstellingsorganisatie worden teruggezonden, respectievelijk worden verzonden.
o. De naam en het adres en zo mogelijk het telefoonnummer van de gedelegeerde.
p. De naam, het adres en het telefoonnummer van de controlerende dierenarts.
q. De Tentoonstellingsbepalingen. Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen kan worden
verwezen naar de Almanak.
r. Of verkoop van ingezonden dieren mogelijk is, de wijze waarop dit kenbaar gemaakt kan worden en
tot welke datum en/of tijdstip dit kan. Als een minimum verkoopprijs wordt gesteld, moet deze worden
vermeld.
s. De provisie (Par. 14, lid 2) die de verkoper of de koper bij het verkopen/kopen van een dier moet
afdragen aan de tentoonstellingsorganisatie.
t. Aanvullende bepalingen; deze mogen niet strijdig zijn met het tentoonstellingsreglement.
u. De namen van de keurmeesters, hun bevoegdheid (A, B of C) en de diergroep(en), groepen,
rasgroep(en) en/of rassen die ze naar verwachting zullen keuren.
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v. Per diergroep / groep de namen van de hoofdereprijzenjury (HEP) en wie de voorzitter is; eventueel
deeljury en daarvan eveneens de voorzitter.
w. Een duidelijke en overzichtelijke opgave van de te winnen prijzen;
Voor bonds- en speciaalclubprijzen kan worden verwezen naar de Almanak.
x. Welke diergroep / groep / soort als enkel nummer, koppel, paar, trio, toom of volière kan worden
ingezonden.
Op het inschrijfformulier moet door de inzender duidelijk worden vermeld of dieren per paar, trio,
toom of volière worden ingezonden.
In geval van het bij elkaar plaatsen van enkele nummers als koppel (oorspronkelijke Sier- en
Watervogels en Oorspronkelijke duivensoorten, zie paragraaf 5 lid 2) moeten de dieren als enkel
nummer worden ingeschreven met de vermelding koppel.
y. Wanneer sierduiven (mogen!) worden gevraagd in de klassen als vermeld in paragraaf 5, lid 4. (Denk
aan de voorwaarden!)
z. Gebruik van enkelvoudige of tweevoudige beoordelingskaarten.
Wanneer om dringende reden van de in het vraagprogramma vermelde keurmeesters of de door
hen te keuren diergroep(en), groep(en), rasgroep(en) of ras(sen) moet worden afgeweken, moeten
de inzenders daarin berusten. Wel moet de aangebrachte wijziging in de catalogus worden vermeld.
Lid 4. Model Vraagprogramma
Voor meer informatie over het vraagprogramma en het model vraagprogramma: zie Bijlage 4.
Informatie kan worden toegevoegd, mits deze niet in strijd is met dit tentoonstellingsreglement
noch met enige wettelijke bepaling.
Lid 5. Algemene Tentoonstellingsbepalingen
1. Voor de door het FB geautoriseerde tentoonstellingen geldt het tentoonstellingsreglement onverkort.
Elke inzender wordt geacht de bepalingen in dat reglement te kennen.
Het tentoonstellingsreglement is in het bezit van elke bij de bond/bonden aangesloten vereniging
c.q. tentoonstellingsorganisatie.
Het ligt ter inzage bij het tentoonstellingssecretariaat.
Het tentoonstellingsreglement is te downloaden van de website van het FB, dan wel tegen
vergoeding te verkrijgen bij het FB.
2. Inschrijvingen moeten op het bij het vraagprogramma meegezonden inschrijfformulier worden
vermeld.
3. Het formulier mag slechts informatie van één inzender bevatten.
Hij moet zijn, voor het lopende seizoen geldige, bonds-fokkerskaartnummer(s) vermelden; buitenlandse inzenders hun bondsnummer(s).
4. Door in te schrijven gaat de inschrijver akkoord met de voor die tentoonstelling geldende
voorwaarden.
5. Elke inzender kan worden verplicht om een catalogus te kopen. Per adres kan met één catalogus
worden volstaan.
Tevens kan elke inzender worden verplicht administratiekosten betalen.
6. Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met het verzenden van het inschrijfformulier worden voldaan.
7. Bij niet inzenden van dieren moeten door de inzender de verplichte kosten zijn/worden voldaan;
Deze worden niet terugbetaald.
8. Dieren van diergroepen / groepen waarvoor een algemene entverplichting geldt moeten conform de
daarvoor geldende regels zijn ingeënt.
Legitiem bewijs daarvan moet bij de inzending aanwezig zijn (entbewijs).
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9. Door omstandigheden als ziekte, onder- of overbezetting van (een) keurmeester(s), e.d., kan worden
afgeweken van de in het vraagprogramma opgegeven te keuren rassen.
10. Bij de keuring worden toegelaten: het tentoonstellingsbestuur en door dit bestuur aangewezen
personen.
11.Voor het vaststellen van collectieprijzen moeten bij konijnen, pluimvee en sierduiven hiervoor de
puntenpredikaten worden gebruikt. Voor de overige pelsdieren geldt: U = 5 punten, F = 4 punten, ZG
= 3 punten, G = 2 punten, V = 1 punt en M en O = 0 punten.
12. Behalve voor de keuring mogen tijdens de tentoonstelling, behoudens door, door het
tentoonstellingsbestuur aangewezen personen, geen dieren uit de kooien worden genomen en mag
geen keurstok worden gebruikt.
13. De tentoonstellingsorganisatie neemt geen verantwoording bij sterfte of anderszins verloren gaan of
verdwijnen van dieren; evenmin wordt eventuele schade vergoed.
14. Reclames kunnen tot uiterlijk 2 maanden na het beëindigen van de tentoonstelling bij de
tentoonstellingsorganisatie worden ingediend.
15. In alle gevallen waarin het tentoonstellingsreglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.
16. Bezwaren tegen de uitvoering van het tentoonstellingsreglement moeten worden ingediend:
- in eerste instantie bij het tentoonstellingsbestuur;
- zonodig vervolgens bij de gedelegeerde c.q. het FB;
De uitspraak van het FB is bindend.
Lid 6. Controle door de gedelegeerde
Het concept vraagprogramma moet, voordat het in druk wordt gegeven, ter goedkeuring worden
voorgelegd aan een door het FB aangewezen gedelegeerde.
Hierbij moet in het bijzonder worden gelet op het voldoen aan onderstaande paragrafen:
- tentoonstellingsbepalingen, par. 7, lid 3 letter a t/m l en p;
- ereprijzen, par. 7, letter w;
- keurmeesters, par. 7, lid 3, letters u en v.
Lid 7. Het Inschrijfformulier
Met elk vraagprogramma moet een inschrijfformulier worden meegezonden.
Op dit formulier moet voldoende en kenbare ruimte zijn voor het invullen van:
a. Naam en voorletters, volledig adres, telefoon- en bankrekening nummer, e-mail adres;
b. Het nummer van zijn voor dat seizoen geldende fokkerskaart, uitgegeven door de bond(en)
waartoe de in te schrijven dieren behoren;
c. Van ieder in te schrijven dier afzonderlijk het ras, de kleurslag of variëteit, het geslacht en de
leeftijd (oud of jong).
Voor konijnen van ieder afzonderlijk dier tevens het volledige merk, d.w.z. nummers en letters.
Lid 8. Het verstrekken van het vraagprogramma
Tenminste 14 dagen vóór aanvang van de tentoonstelling, moet een vraagprogramma zijn gezonden aan:
- Het FB.
- Het secretariaat of een daarvoor aangewezen functionaris van iedere bond waartoe de op de
tentoonstelling gevraagde dieren behoren.
- Het desbetreffende provinciaal secretariaat van KLN indien dit door die bond is bepaald.
- Het merkenbureau van KLN.
- De gedelegeerde.
- Iedere gecontracteerde keurmeester.
- Mogelijke inschrijvers.
- De secretarissen van de ondergebrachte tentoonstellingen.
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Paragraaf 8. INSCHRIJVINGEN, KOSTEN, VERZENDDOCUMENT / -LABELS
Lid 1. Inschrijvingen
Dieren moeten worden ingeschreven op het door de tentoonstellingsorganisatie verstrekte
inschrijfformulier.
Het moet door de inschrijver volledig, correct en duidelijk worden ingevuld.
De namen van rassen en kleurslagen conform de betreffende standaard(s).
Bij de te koop aangeboden dieren moet de gevraagde prijs worden vermeld.
Door in te schrijven gaat de inschrijver akkoord met de voor die tentoonstelling geldende voorwaarden.
Wanneer een tentoonstellingsbestuur twijfelt aan de juistheid van het ingevulde fokkerskaartnummer,
dient het zich te wenden tot de ledenadministrateur van de bonden, alvorens de inschrijving aan te nemen.
Inschrijvingen die niet voldoen aan de in deze paragraaf genoemde voorwaarden, of aan de door de
tentoonstellingsorganisatie binnen het kader van dit reglement te stellen voorwaarden, moeten door het
tentoonstellingsbestuur worden geweigerd.
Lid 2. Inschrijfgeld en betaling
Het bedrag dat de inschrijvers van dieren aan een tentoonstelling moeten betalen wordt door iedere
tentoonstellingsorganisatie bepaald en in het vraagprogramma vermeld.
Het inschrijfgeld moet met eventuele andere kosten gelijktijdig met het inzenden van het inschrijfformulier
aan de tentoonstellingsorganisatie of haar gemachtigde worden betaald.
Indien de tentoonstellingsorganisatie op het tijdstip dat de dieren ingekooid worden het inschrijfgeld niet
heeft ontvangen, kan zij weigeren om de betreffende dieren op de tentoonstelling toe te laten.
Lid 3. Verzenddocument / labels
De tentoonstellingsorganisatie retourneert als bevestiging van acceptatie van de inzending aan de
inzender een afdruk van het inschrijfformulier of een computeruitdraai van zijn inschrijving.
De tentoonstellingsorganisatie stuurt de inzender voor elk ingeschreven dier een label waarop (onder
meer) het kooinummer moet zijn vermeld.
De inzender moet deze aan de verzendverpakking bevestigen en het merk van het betreffende dier op de
label vermelden.
De tentoonstellingsorganisatie wordt geadviseerd de inzender mede te delen welke keurmeester zijn
dieren keurt.
Wanneer de inschrijving niet wordt geaccepteerd moet dit zo spoedig mogelijk aan de inschrijver, met
vermelding van de reden(en), worden medegedeeld.
Ontvangt een inschrijver, om welke reden dan ook, niet tijdig de verzendlabels of formulier van de
tentoonstelling waarvoor hij ingeschreven heeft, dan moet hij bij het tentoonstellingssecretariaat navragen
of zijn inschrijving al dan niet is geaccepteerd.
Blijkt dat wel het geval te zijn, en de tijd is te kort om de labels alsnog te verzenden, dan moet de inschrijver
zelf labels vervaardigen.
Op die labels moet hij tenminste vermelden: zijn naam en adres, en van ieder dier de gegevens die ook
op het inschrijfblad zijn vermeld, plus de ringnummers, c.q. tatoeëermerken.
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Paragraaf 9. HUISVESTING, KOOIEN, OPSTELLING, NUMMERING
Lid 1. De tentoonstellingsaccommodatie
De tentoonstellingsruimte moet droog zijn, goed geventileerd, tochtvrij, met een voor de dieren geëigende
temperatuur, zonder verstoringen voor de dieren zoals overdadig lawaai (harde muziek) en waarin niet
wordt gerookt (brandveiligheid).
Lid 2. Kooien en volières
De ingezonden dieren moeten worden tentoongesteld in door de tentoonstellingsorganisatie beschikbaar
gestelde kooien c.q. volières.
Kooien moeten minimaal 0,5 m verhoogd opgesteld worden. Hiervoor geldt een overgangstermijn t/m het
tentoonstellingsseizoen 2020/2021.
De volgende soorten mogen niet in tentoonstellingskooien worden geëxposeerd:
- Kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters (zie lid 3).
- Bilduikers, Zaagbekken, Nonnetjes, Buffelkopeenden, Eider-, Zee-, Harlekijn-, IJs-, Rozekop-,
Rozeoor-, Blauwe-, Lob-, Sproeten-, Bergbeek-, Stekelstaart-, Witkop-, Witrug- en
Zwartkopeenden.
Afmetingen van de kooien
De afmetingen van de kooien c.q. volières moeten tenminste conform de Kooienlijst zijn.
Voor sierduiven is de voorgeschreven grootte van de kooien bindend.
Modelkooien en eigen kooien voor oorspronkelijke duivensoorten moeten minimaal aan deze afmetingen
voldoen. Voor kwartels verdienen speciale kwartelkooien de voorkeur.
Koppels, trio’s en tomen hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en oorspronkelijke duivensoorten
moeten in zodanig ruime kooien worden gehuisvest dat de dieren voldoende bewegingsvrijheid hebben.
Reinheid, deugdelijkheid
Voordat de dieren in de kooien worden geplaatst moeten de kooien en de planken of bodems waarop de
kooien geplaatst worden zijn ontsmet en gecontroleerd op deugdelijkheid
De dieren mogen zich niet aan de kooien kunnen beschadigen noch eruit kunnen ontsnappen.
De drink- en voederbakjes moeten schoon zijn en ontsmet.
Strooisel:
De kooien moeten worden voorzien van een voor de diersoort geëigende bodembedekking.
Lid 3. Bijzondere inrichting c.q. plaatsing van de kooien
SIERGEVOGELTE
Bovenzijde en inrichting van de kooien
Voor alle siergevogelte moet de bovenkant van de kooi bestaan uit een fijnmazig, dubbel geweven net,
ter voorkoming van beschadiging van de kop bij eventueel opvliegen.
De tussenwanden moeten geblindeerd worden zodat de dieren elkaar niet kunnen zien en daardoor
rustiger blijven.
In de kooien voor kwartels en patrijzen moet een zitstok worden aangebracht.
Als strooisel droog zand of een dunne laag houtmot of ander geschikt strooisel.
Plaatsing en afscherming van de kooien
De kooien moeten met de rugzijde tegen een wand worden geplaatst of in een dubbele rij waarbij tussen
de achterwanden een afscherming moet worden aangebracht.
Van de kooien op hoeken moet de zijkant worden geblindeerd.
WATERVOGELS
Inrichting van de kooien.
Als strooisel een dun laagje gewoon stro en daar overheen houtmot (houtvezel) of gehakseld stro of ander
geschikt strooisel. In geen geval lang stro.
Zie voor inrichting van kooien voor de gedomesticeerde Muskuseend de Kooienlijst (afscherming).
Plaatsing van de kooien: De kooien moeten met de rugzijde tegen een wand worden geplaatst of in een
dubbele rij waarbij tussen de achterwanden een afscherming moet worden aangebracht.
Van de kooien op hoeken moet de zijkant worden geblindeerd.
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OORSPRONKELIJKE DUIVENSOORTEN
Bovenzijde en inrichting van de kooien:
De bovenzijde van de kooien moet bestaan uit een fijnmazig net tegen beschadigingen bij het opvliegen.
De kooi moet worden voorzien van een zitstok.
Op de bodem wit zand of een dunne laag houtmot of gehakseld stro.
Plaatsing van de kooien
De kooien moeten met de rugzijde tegen een wand worden geplaatst of in een dubbele rij waarbij tussen
de achterwanden een afscherming (doek) moet worden aangebracht.
SIERDUIVEN
Achterzijde van de kooien:
De achterzijde van de kooien moet worden afgeschermd; bij een dubbele rij is één afscherming tussen
beide achterwanden voldoende.
Van de kooien op hoeken moet de zijkant worden geblindeerd.
Zie voor zitplaatsen in volières de Kooienlijst.
KONIJNEN
De spijlen van de tussenschotten van de kooien moeten bij voorkeur verticaal lopen.
Angorakonijnen moeten worden tentoongesteld in kooien die voorzien zijn van een bodem in latwerk, gaas
of gevlochten stromatten.
KLEINE KNAAGDIEREN
Kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en hamsters moeten worden ten toon gesteld in glazen of kunststof
bakjes, welke eigendom zijn van de inzender.
Deze bakjes moeten aan de bovenzijde afgeschermd zijn, zodat de dieren niet kunnen ontvluchten.
Lid 4. Opstelling en nummering van de kooien
Speciaalclubtentoonstellingen
Voor alle diergroepen is bij speciaalclubtentoonstellingen voor het betreffende ras,c.q. de betreffende
rassen, afwijking van onderstaande opstelling toegestaan (aparte opstellingen e.d.).
Dit geldt ook wanneer een speciaalclubtentoonstelling bij een andere tentoonstelling is ondergebracht.
a. Opstelling
- De kooien moeten zodanig in rijen worden opgesteld dat een doorlopende nummering mogelijk is.
- De kooien mogen slechts eenmaal worden getopt.
- In geval van een voorgeschreven volgorde (kooienlijst sierduiven) conform dit voorschrift.
- De volgorde bij oorspronkelijke sier- en watervogels en duivensoorten op tentoonstellingen:
per
ras

enkele
nummers
man-oud

koppels
oude
dieren

enkele
nummers
vrouw-oud

enkele
nummers
man-jong

koppels
jonge
dieren

enkele
nummers
vrouw-jong

Sierduiven in volières moeten van twee zijden (verticale vlakken) kunnen worden beoordeeld.
b. De afstand tussen de rijen kooien
De paden tussen de kooien moeten minimaal 1 meter breed zijn.
c. Nummering
Nummering van de kooien moet in horizontale richting, bij voorkeur van links naar rechts.
Voor de diergroep Pelsdieren is verticale nummering toegestaan.
d. Plaatsing
Dieren die behoren tot verschillende diergroepen mogen niet boven elkaar worden geplaatst.
Watervogels mogen niet boven andere tot de diergroep Pluimvee behorende dieren worden geplaatst.
e. Kaarten
Zonder toestemming van het tentoonstellingsbestuur is het niet toegestaan andere kaarten op de kooien
te plaatsen of aan de kooien te hangen dan welke door de tentoonstellingsorganisatie zijn uitgereikt.
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Paragraaf 10. VERZORGING VAN DE DIEREN
Lid 1. Verzorging, voederen en drinken
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht de ingezonden dieren, zolang ze in de kooien verblijven, te
voeren en drinken te geven.
Ook op de dag van inkooien moeten de dieren deskundig van voer en drinken worden
voorzien.
Sierduiven en Oorspronkelijke duivensoorten voeren in een bakje.
Elke kooi moet zijn voorzien van een bakje met water.
Voor cavia’s en kleine knaagdieren mag in plaats van water ook groenvoer.
HOENDERS, DWERGHOENDERS en SERAMA’S
Voeding: gemengd kippenvoer
SIERGEVOGELTE
Voeding: fazantengraan of siervogelkorrels in bakjes.
Voeding: kwartels, patrijzen en frankolijnen: een mengsel van tortelduivenzaad en siervogelkorreltjes.
WATERVOGELS.
Voeding: eendengraan, enkele uren in water voorweken. Verstrekken in een niet te klein drinkbakje,
niet hoger dan tot de helft gevuld. Hieraan water toevoegen tot het niveau van het graan. Niet hoger!
OORSPRONKELIJKE DUIVENSOORTEN
Voeding: tortelduivenvoer is heel geschikt. Sommige fokkers brengen hun eigen voedermengsel mee.
Fruitetende duiven worden niet verwacht. Mocht dit wel geschieden, dan zal KLN hierover het nodige
via de fokkersbladen publiceren.
SIERDUIVEN
Voeding: Sierduivenvoer.
KONIJNEN
Voeding: konijnenkorrel en hooi.
CAVIA’s
Voeding: geëigend caviavoer en hooi.
KLEINE KNAAGDIEREN
Voeding: geëigend voer.
Lid 2. Het uit de kooi nemen van de dieren
Behoudens voor het keuren mogen de dieren tijdens de tentoonstelling niet uit de kooi worden genomen
anders dan met toestemming van de tentoonstellingsorganisatie.
Lid 3. Zieke, van ziekte verdachte, onreine en/of verwonde dieren
Voor zieke, onreine of verwonde dieren moet een aparte stal worden ingericht op een plaats gescheiden
van de tentoonstellingsruimte en gescheiden naar ziek, verwond en onrein.
Onder onreine dieren ook te verstaan met parasieten behepte dieren.
Deze moeten deskundig worden behandeld.
Vóór het inkooien verwonde dieren mogen niet tot de tentoonstelling worden toegelaten.
Zieke, van ziekte verdachte, onreine, verwonde of mishandelde (koppels, trio’s etc) dieren moeten op
last van de toeziend dierenarts, de ambterende keurmeester, de gedelegeerde of leden van het
tentoonstellingsbestuur terstond uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.
Wanneer een keurmeester tijdens de keuring bij een dier ziekte, verwonding, parasieten of mishandeling
vaststelt, moet de aanleiding tot verwijdering uit de tentoonstellingsruimte op de beoordelingskaart
worden vermeld en door een getuige (andere keurmeester, lid van het tentoonstellingsbestuur) op de
kaart worden bevestigd.
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Bij verwonding van dieren die in één kooi zijn gehuisvest (koppels, trio's), moeten de dieren worden
gescheiden.
Bedoelde dieren moeten goed worden verzorgd, de inzender moet worden gewaarschuwd en het
dier/de dieren moet(en) zo spoedig als mogelijk worden afgehaald.
Wanneer een dier voor langere tijd in de ziekenstal moet verblijven moet de dierenarts worden
geconsulteerd.
Lid 4. Paring van dieren
Het is niet toegestaan op een tentoonstelling paringen tussen de ingezonden dieren te doen
plaatsvinden.
Eieren, tijdens de duur van de tentoonstelling gelegd, zijn het eigendom van de
tentoonstellingsorganisatie.
Zij moeten ongeschikt voor bebroeding worden gemaakt.

Paragraaf 11. TRANSPORT, VERZENDMATERIAAL, IN- EN UITKOOIEN, NIET INZENDEN EN
VERMISSING VAN DIEREN
Lid 1. Het vervoer van de dieren
Het vervoer van de dieren dient zodanig te geschieden dat het welzijn van de dieren gewaarborgd
is.
De dieren mogen geen risico lopen zich te kunnen beschadigen of te worden beschadigd, ziek te
worden of te sterven.
De transportruimte dient voldoende geventileerd te zijn en de onderlinge afstand tussen
verzendmanden c.q. –kisten zo groot dat de dieren voldoende frisse lucht krijgen.
Bij vervoer dient, vooral in de zomermaanden, te worden vermeden dat de dieren oververhit raken.
Lid 2. Het verzendmateriaal voor de dieren
Voor het transport van de dieren moet gebruik worden gemaakt van degelijk, gemakkelijk hanteerbaar
verzendmateriaal met voldoende ruimte en ventilatie.
De dieren mogen zich niet kunnen beschadigen en tijdens vervoer en ook tijdens het in- c.q. uitkooien niet
kunnen ontsnappen (bij voorkeur dubbele deksels).
Lid 3. Tijdstip van aanvoeren van de dieren naar de tentoonstelling / adressering
De tentoonstellingsorganisatie bepaalt de datum en het tijdstip van aanvoer van de dieren.
De tentoonstellingsorganisatie vermeldt dit in het vraagprogramma.
Op of aan het verzendmateriaal moet de naam en het adres van de inzender duidelijk zijn vermeld.
Lid 4. Het inkooien van de dieren
De inkooier draagt zorg voor de juiste plaatsing overeenkomstig het op de verzendlabel of kopie van het
inschrijfformulier of computeruitdraai vermelde kooinummer.
Lid 5. Het niet inzenden van ingeschreven dieren
Wanneer een voor een tentoonstelling ingeschreven dier niet wordt ingezonden, is de inschrijver verplicht
dit tijdig, doch uiterlijk tijdens de periode van inkooien aan de tentoonstellingssecretaris te melden.
.
Lid 6. Het uitkooien, afhalen en terugzenden van de dieren
Geen inzending mag voor het einde van de tentoonstelling worden verwijderd, tenzij met toestemming van
de tentoonstellingsorganisatie.
Lid 7. Vermissing van dieren en het terug ontvangen van vreemde dieren
Wanneer een inzender vaststelt dat dieren worden vermist dient hij daarvan onverwijld kennis te geven
aan de secretaris van de tentoonstellingsorganisatie.
Wanneer de tentoonstellingsorganisatie vaststelt dat dieren worden vermist moet onverwijld de inzender
worden verwittigd.
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Wanneer iemand bij het uitkooien of het terug ontvangen van de dieren een of meer dieren ontvangt die
hem niet toebehoren, moet de ontvanger dit onverwijld berichten aan de tentoonstellingssecretaris.
In afwachting van de terugzending dient de ontvanger deze dieren behoorlijk te verzorgen.
Kosten ontstaan door dit foutief terugontvangen of zenden van deze dieren komen voor rekening van de
tentoonstellingsorganisatie.
Kosten voortvloeiend uit het foutief meenemen van dieren tijdens het uitkooien worden gedragen door
degene die de dieren foutief heeft meegenomen, tenzij hij handelde namens de
tentoonstellingsorganisatie.
Lid 8. Aansprakelijkheid
De tentoonstellingsorganisatie is niet aansprakelijk voor:
- beschadigingen van dieren ten gevolge van ondeugdelijk vervoer en/of verzendmateriaal
- voor verkeerde plaatsing doordat:
- de gegevens op de verzendlabel niet overeenkomen met de gegevens van de aangevoerde dieren,
- verzendlabels ontbreken,
- verzendlabels op een verkeerde kist, mand of kist/mand-vak zijn bevestigd, of
- in een kist/mand-vak meer dan één dier wordt aangevoerd.

Paragraaf 12. BEOORDELING, PREDIKATEN, PUNTEN
Lid 1. Keuring, aantal te keuren dieren, avondkeuring
Alle ingezonden dieren moeten ter beoordeling aan de keurmeester worden aangeboden.
De keurmeester mag bij de tentoonstellingen waarop dit reglement van toepassing is, uitsluitend rassen
keuren waarvoor hij bevoegd is, behoudens dispensatie.
Zie voor bevoegdheid de Keurmeesterlijst.
De keurmeester moet alle hem ter keuring aangeboden dieren beoordelen, mits wordt voldaan aan de
in deze paragraaf vermelde bepalingen.
De keurmeester mag geen schriftelijke beoordeling noch een predikaat geven aan een dier anders dan
als ingezonden.
De keurmeesters mogen niet meer dan onderstaand aantal dieren ter keuring worden aangeboden.
Voor overschrijding van het maximum aantal te keuren nummers is de tentoonstellingsorganisatie
verantwoordelijk.
Het maximum aantal op een keurdag aan een keurmeester ter keuring aangeboden als enkel nummer
ingeschreven dieren bedraagt 80.
Paren worden gerekend voor 1½ nummer (maximaal 53 paren per keurmeester)
Trio’s worden gerekend voor 2 nummers (maximaal 40 trio’s per keurmeester)
Tomen worden gerekend voor 3 nummers (maximaal 27 tomen per keurmeester)
Een volière sierduiven geldt voor 3 nummers (maximaal 27 volières per keurmeester)
Van een koppel (oorspronkelijke soorten) gelden beide dieren als enkel nummer; beide dieren krijgen
een beoordeling en predikaat.
Een keurmeester die enkele nummers in een ras of kleurslag keurt, dient bij voorkeur ook de koppels,
trio’s, tomen of koppels in hetzelfde ras of kleurslag te keuren.
Bovenstaande laat onverlet dat 80 nummers het maximale aantal te keuren nummers is.
In uitzonderingsgevallen (geringe overschrijding, keuring van (een) hele klasse(n), een ras of
rasgroep, plotselinge afwezigheid van een keurmeester, e.d.) mag het maximum aantal van 80 ter keuring aangeboden enkele nummers met maximaal 10 worden overschreden.
Voor trio's en tomen is een overschrijding van het maximum aantal niet toegestaan.
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Twee keuringen op dezelfde dag
Is bij Open tentoonstelling niet toegestaan.
Avondkeuring.
Avondkeuringen voor open shows zijn niet toegestaan tenzij gelijktijdig wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. De dieren moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang van de keuring zijn ingekooid, zodat ze kunnen
acclimatiseren;
2. Er alleen een avondkeuring gehouden wordt, dus verder geen andere (dag)keuringen;
3. De kunstverlichting moet van voldoende intensiteit en kwaliteit zijn om de dieren en hun kleur en
tekening goed te kunnen beoordelen;
4. Aan een keurmeester worden maximaal 50 dieren ter keuring aangeboden en de betreffende
keurmeester mag die dag geen andere keuring aangenomen hebben;
5. De keuring, inclusief de eindkeuring is uiterlijk 22.00 uur afgerond;
6. Voor aanvang van de keuring wordt aan de keurmeesters een avondmaaltijd verstrekt
overeenkomstig het gestelde in het ROT.
Lid 2. Informatie aan de keurmeesters
De tentoonstellingsorganisatie moet uiterlijk acht dagen vóór de keuring aan elke gecontracteerde
keurmeester mededelen welke rassen en hoeveel dieren hem ter keuring worden aangeboden.
In geval van een niet in Nederland erkend ras tevens welke kleurslag(en).
Hem moet een duidelijke routebeschrijving naar het tentoonstellingsgebouw worden verstrekt.
Lid 3. De beoordelingskaart, lay-out, invulling door tentoonstellingsorganisatie, bevestiging
De beoordeling van de gekeurde dieren moet worden vermeld op erkende beoordelingskaarten. (Bijlage
5).
Dit is de standaard-lay out en minimum maat, ook voor de ruimte voor beoordeling.
Aan de beoordelingskaart mag ruimte voor verdere informatie worden toegevoegd, mits bovenstaande
niet wordt aangetast.
De beoordelingskaarten kunnen zowel enkelvoudig als tweevoudig zijn uitgevoerd.
De tentoonstellingsorganisatie moet in het vraagprogramma vermelden of met enkelvoudige of met
tweevoudige beoordelingskaarten wordt gewerkt.
Op de kaarten moet de tentoonstellingsorganisatie vóór de keuring het kooinummer en de kenmerken
van het betreffende dier: ras, kleurslag, geslacht en leeftijd (jong of oud) vermelden.
De beoordelingskaarten moeten vóór de keuring de keurmeester ter beschikking staan.
De beoordelingskaarten moeten zodanig aan of boven de kooien worden bevestigd dat zij niet door de
dieren kunnen worden aangevreten en bij het bezichtigen van de dieren gemakkelijk kunnen worden
gelezen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van beoordelingskaarthouders moeten deze boven aan de
kooien worden bevestigd zodanig dat de kooi zo mogelijk onbelemmerd kan worden geopend.
Voor de beoordeling van de groep serama’s geleden specifieke regels:
- Serama’s moeten worden gewogen. De keurmeester moet zelf zorgen voor een geschikte
weegschaal. Beschikt hij hierover niet dan moet hij hierover contact opnemen met de
tentoonstellingsorganisatie.
- Serama’s worden buiten de kooi gekeurd op een keursokkel. De keurmeester met bevoegdheid
voor de groep serama’s moet ten minste over één geschikte keursokkel te beschikken.
- Het gebruik van een beoordelingskaart met 7 posities voor de beoordeling (zoals vermeld in de
standaard) is verplicht.
In geval van een enkelvoudige beoordelingskaart moet deze aan de kooi blijven zolang het
betreffende dier zich in de kooi bevindt.
Lid 4. Hulpmiddelen en assistentie bij het keuren
De tentoonstellingsorganisatie moet ervoor zorgen dat de keurmeester bij het begin van een keuring
beschikt over:
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- een duidelijke lijst met de te keuren nummers
- een duidelijke lijst van de te verdelen prijzen
- een schrijver en voor konijnen- en cavia-keurmeester één of meer aandragers (paragraaf 4, lid 3).
De tentoonstellingsorganisatie moet zorgen voor tafels en stoelen voor keurmeesters en schrijvers.
Aan de keurmeesters van konijnen moeten doelmatige weegschalen ter beschikking worden gesteld.
Deze moeten met een "standaard" gewicht worden geijkt.
Het gebruik van keurstokjes is alleen tijdens het keuren van pluimvee en sierduiven toegestaan.
Lid 5. Beoordelingsomstandigheden.
De keuring moet plaatsvinden bij voldoende daglicht of daarmee gelijk te stellen kunstlicht.
Bij de keuring kunnen toeschouwers worden toegelaten mits de keurmeester daarmee op voorhand
instemt.
Het toelaten van toeschouwers moet in het vraagprogramma worden vermeld.
Niemand mag de keurmeester van zijn werk afleiden, zich met de keuring inlaten of de keuring
anderszins verstoren.
Lid 6. De beoordeling en waardering van de te keuren dieren.
De keuring
Op alle tentoonstellingen zal gekeurd worden volgens de geldende terminologie in de
standaards zoals die door de Nederlandse bonden zijn vastgesteld.
Voor buitenlandse dieren zie paragraaf 4, lid 2.
De beoordelingen zullen op een erkende beoordelingskaart worden geschreven in de Nederlandse taal.
Handmatig, de tekst niet uitwisbaar en het (eventuele) duplicaat goed leesbaar.
Een doorhaling moet door de keurmeester worden geparafeerd.
Voordat tomen hoenders in de volière worden gelaten moeten ze door een keurmeester worden
gecontroleerd op algemene uitsluitingsfouten en op gezondheid.
De keurmeester beoordeelt allereerst of het hem ter keuring aangeboden dier in overeenstemming is
met de op de beoordelingskaart vermelde kenmerken: ras, kleurslag, geslacht, leeftijd.
De keurmeester beoordeelt de kwaliteit van de raskenmerken volgens de voor dat ras geldende
standaard.
Voor sierduiven in volières één beoordeling voor de collectie.
De dieren worden niet in de hand gekeurd, maar op afstand beoordeeld op vandaar herkenbare raskenmerken en uniformiteit.
De dieren worden niet uit de volière genomen.
De keurmeester geeft vervolgens een waardeoordeel: predikaat, eventueel een vermelding, volgens
paragraaf 12, lid 9, respectievelijk lid 10.
Na het keuren van het dier leest de keurmeester het merk hardop, de schrijver vermeldt dit op de
beoordelingskaart.
Van sierduiven in volières hoeven geen ringnummers te worden vermeld.
Voor sier- en watervogels moet de inzender de merken op de kooikaart vermelden.
De keurmeester zal ze op de beoordelingskaart overnemen.
De keurmeester moet de beoordelingskaart persoonlijk ondertekenen (paraaf of handtekening) of de
bovenste én de onderliggende kaart van een stempel met zijn naam voorzien.
Na het keuren van de klasse bepaalt de keurmeester de kwalitatieve rangorde van de gekeurde dieren
volgens paragraaf 12, lid 11.
De uitspraak van de keurmeester is bindend.
De keurmeester moet de lijst van de te verdelen prijzen invullen c.q. laten invullen en voor vertrek met
de beoordelingskaarten inleveren bij het tentoonstellingssecretariaat.
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Wanneer een keurmeester daarom verzoekt, is de tentoonstellingsorganisatie verplicht hem de
bescheiden, waarop hij tijdens de keuring de behaalde predikaten en gewonnen prijzen heeft ingevuld
ter inzage te zenden.
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht deze bescheiden gedurende één jaar, na afloop van de
tentoonstelling, te bewaren
Voor eventuele klachten over een beoordeling door een keurmeester gedaan of over zijn gedrag wordt
verwezen naar paragraaf 17, lid 2.
Toekennen van het predikaat Uitmuntend (U) c.q. 97 punten bij sierduiven
Wanneer op een tentoonstelling meerdere keurmeesters dieren van een bepaalde groep keuren, dan
kan een keurmeester, als hij aan een dier het predikaat Uitmuntend, of bij sierduiven 97 punten, wil
toekennen, een deskundige keurmeester met bevoegdheid tot het keuren van het betreffende ras raadplegen.
Is voor een tentoonstelling een hoofdereprijzenjury of zijn deeljuries benoemd, dan is alleen het door
het tentoonstellingsbestuur voor de betreffende keurmeester aangewezen lid gerechtigd het predikaat
U, of bij sierduiven 97 punten, middels akkoordbevinding op de beoordelingskaart te bevestigen.
Dit lid van de ereprijzenjury moet vóór aanvang van de keuring door het tentoonstellingsbestuur aan de
keurmeesters bekend worden gemaakt.
Indien de hoofdereprijzenjury niet met het verlenen van het predikaat U, of bij sierduiven 97 punten, kan
instemmen, is de keurmeester toch gerechtigd zijn eigen inzicht te volgen.
Uitsluitingsfout
Uitsluitingsfouten staan in de standaard van de betreffende bond.
De keurmeester moet bij een uitsluitingsfout de aard van de fout op de beoordelingskaart vermelden.
Bij uitsluiting van een konijn in verband met het gewicht dient de keurmeester zich persoonlijk van het
gewicht te overtuigen.
Verkeerde Klasse
Wanneer ras, kleurslag, leeftijd en/of geslacht niet met het vermelde op de beoordelingskaart
overeenkomen moet dit worden gecorrigeerd.
Er moet een beoordeling en bekroning worden gegeven, maar het dier komt niet voor een bepaling van
rangorde en prijzen in aanmerking.
Aan het predikaat moet de vermelding V.Kl. (paragraaf 12, lid 10) worden toegevoegd.
Lid 7 De Hoofdereprijzenjury (HEP-jury):
Hoofdereprijzen (ROT paragraaf 13, lid 5) moeten worden toegekend door de HEP-jury.
Deze kan bij de KLN diergroepen bestaan uit één, of als er meer dan twee keurmeesters met een A- of
B- bevoegdheid aanwezig zijn, door drie keurmeesters die in het vraagprogramma zijn vermeld.
Bij het benoemen van de HEP-jury gaan A-keurmeesters vóór B-keurmeesters.
C-keurmeesters mogen geen deel uitmaken van een HEP-jury, tenzij wordt gekeurd door enkel Ckeurmeesters.
Bij de groep sierduiven mag de tentoonstellingsorganisatie zelf bepalen hoe en wanneer de
hoofdereprijzen worden toegekend. De wijze waarop dit zal gebeuren moet duidelijk vermeld zijn
in het vraagprogramma.
De tentoonstellingsorganisatie mag voor de groep sierduiven een hoofdereprijzenjury benoemen
zoals hierboven voor de KLN diergroepen is aangegeven. Desgewenst mag de HEP-jury ook uit meer
dan drie personen bestaan, mits een het aantal oneven is. Bovendien mag de
tentoonstellingsorganisatie de hoofdereprijzen ook op een andere manier laten bepalen, zoals in de
voorbeelden genoemd in lid 8.
De dieren ingezonden door een HEP-keurmeester komen niet in aanmerking voor een hoofdereprijs,
wanneer ze behoren tot de dieren die hij met anderen als HEP-keurmeesters moet beoordelen.
De HEP-keurmeesters zijn voor hun keuze beperkt tot de dieren die daarvoor door de ambterende
keurmeesters zijn aangewezen.
De ambterende keurmeester dient daartoe het kooinummer van het voor te dragen dier aan de
tentoonstellingssecretaris op te geven.
Facilitair Bureau KLN-NBS – ROT versie ALV 2016

IV - 29

Lid 8. Het bepalen van de hoofdereprijzen
Het bepalen van de hoofdereprijzen geschiedt bij de groep pelsdieren door middel van het toekennen
van punten; bij de diergroepen pluimvee en sierduiven kan dat op die wijze.
Het door de keurmeester hoogst geplaatste dier krijgt 10 punten, elk volgend geplaatst dier telkens één
punt minder.
Wanneer de HEP-keurmeesters aan een voorgedragen dier een uitsluitingsfout vaststelt, moet in
overleg door de voorzitter van de HEP-jury 0 punten worden toegekend.
Het dier dat na optelling van deze puntenwaardering de meeste punten heeft verworven is winnaar van
de hoofdereprijs. Bij een gelijk aantal punten gaat het dier met 2 x 10 punten voor.
De toekenning van de punten geschiedt zonder overleg tussen de HEP-keurmeesters.
Voor het toekennen van punten moeten bij de diergroep pelsdieren de dieren worden voorgebracht op
een tafel. Bij alle andere diergroepen blijven de dieren ingekooid.
De tentoonstellingsorganisatie heeft voor de groep sierduiven verschillende mogelijkheden om de
hoofdereprijzen te bepalen zoals:
- De ingestelde HEP-jury bepaalt in onderling overleg de winnaars van de hoofdereprijzen;
- De ingestelde HEP-jury kent onafhankelijk van elkaar punten toe aan de winnende dieren van elke
keurmeester, die daarvoor het hoogste aantal punten hebben behaald, waarbij de winnaars worden
berekend door het gemiddelde te nemen;
- Dit mag na afloop van de keuring gebeuren;
- Dit mag tijdens een openbare prijsuitreiking op enig moment tijdens de show gebeuren;
- De tentoonstellingsorganisatie mag tijdens een openbare prijsuitreiking alle winnende dieren van
elke keurmeester die het hoogste predicaat hebben behaald mee laten loten voor de te behalen
ereprijzen in de verschillende categorieën (beste show, beste doffer oud, enz.);
- Andere, transparante methoden waarbij elk winnend dier per keurmeester met het hoogst aantal
punten gelijke kansen heeft om de hoofdereprijzen te winnen.
De tentoonstellingsorganisatie accepteert als winnend dier van de keurmeester dat mee mag doen voor
de hoofdereprijzen alleen dieren waarvan het hoogste predicaat door een tevoren
aangewezen keurmeester is bekrachtigd. De TTO streeft ernaar dat dit een keurmeester is met
volledige bevoegdheid die dezelfde groep keurt.
Voorselectie is mogelijk door per verschillende rasgroepen, bijvoorbeeld Dwergrassen,
Vechthoenderrassen, Kropperrassen, e.d. de beste te laten meedingen naar de Hoofdereprijzen.
Wanneer een hoofdereprijswinnend dier een lager predikaat heeft gekregen dan de overige dieren
behorende tot die groep waarvoor de hoofdereprijs is uitgeloofd, moet het predikaat worden verhoogd.
Voordat de HEP-jury hiertoe overgaat, moet zij eerst de ambterende keurmeester van het voornemen
in kennis stellen en informeren of hij het predikaat verhoogt.
Indien het horen van de ambterende keurmeester niet mogelijk is, of de ambterende keurmeester wil
niet tot verhoging van het predikaat overgaan, moet de HEP-jury het predikaat verhogen onder
vermelding van deze handeling op de beoordelingskaart.
Lid 9. Predikaten
Aan alle op een keuring of tentoonstelling ingezonden dieren wordt, in overeenstemming met hun
waarde, door de keurmeester een predikaat met/of vermelding (lid 10) toegekend.
De in lid 6 van deze paragraaf bedoelde predikaten zijn:
- voor Konijnen: U = Uitmuntend, F = Fraai, ZG = Zeer Goed, G = Goed, V = Voldoende en
O = Onvoldoende;
- voor de overige Pelsdieren: U = Uitmuntend, F = Fraai, ZG = Zeer Goed, G = Goed,
V = Voldoende, M = Matig en O = Onvoldoende;
- voor Pluimvee: U = Uitmuntend, F = Fraai, ZG = Zeer Goed, G = Goed, V = Voldoende en
O = Onvoldoende;
- voor Sierduiven: 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 en 0 punten;
- bij Konijnen moeten naast de letterpredikaten ook puntenpredikaten worden toegekend: U = 98 –
100 punten, F = 95 – 97,5 punten, ZG = 92 – 94,5 punten, G = 89 – 91,5 punten, V = 86 – 88,5
punten en O = 0 punten;
- bij Pluimvee moeten naast de letterpredikaten ook puntenpredikaten worden toegekend: U = 97
punten, F = 96 punten, ZG = 95 – 93 punten, G = 92 – 91 punten, V = 90 punten en O = 0 punten;
De letter- en de puntenpredikaten moeten beide op de beoordelingskaart worden vermeld.
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Lid 10. Vermeldingen
Afwezige dieren (Absent)
Bij vastgestelde afwezigheid van een ingeschreven dier moet op de beoordelingskaart ABSENT worden
vermeld.
Diskwalificatie (DIS)
De vermelding "DIS" moet worden gegeven wanneer de inzender aan het dier handelingen heeft verricht
die in strijd zijn met de reglementen of voorschriften voor de betreffende diergroep, respectievelijk groep
of bond.
Een dier dat niet identificeerbaar is (bij leesbaar merk is een dier identificeerbaar), een niet erkend merk,
een afschuifbare niet-voorgeschreven ring, een ingegroeide ring, een doorgeknipte ring, een
valnestcontrole-ring of een ander herkenningsteken draagt of een dier waarmee fraude is gepleegd,
moet de vermelding "DIS" krijgen.
Uitzondering: bij enkele sierduivenrassen zijn originele versierselen, aangebracht zoals in de
oorspronggebieden, toegestaan. Voor de rassen waarvoor dit geldt, staat dit vermeldt in de betreffende
rasstandaard.
Verkeerde klasse (V.Kl.)
Wanneer een dier buiten de schuld van de tentoonstellingsorganisatie naar klasse verkeerd is ingekooid
moet aan het predikaat de vermelding “VKl.” (Verkeerde Klasse) worden toegevoegd
Niet te beoordelen (NTB)
Wanneer een dier niet op kwaliteit te beoordelen is omdat essentiële raskenmerken (nog) niet te
beoordelen zijn doordat het dier, bijvoorbeeld, te jong is, ernstig in verharing of de rui is, geen actie toont
of zich zeer agressief gedraagt kan de vermelding “NTB” (Niet te beoordelen) worden toegepast.
Niet erkend ras of kleurslag (NE)
Een dier van een niet erkend ras of een niet erkende kleurslag zal de vermelding "NE" ontvangen.

Lid 11. Rangorde
De keurmeester moet in elke klasse bij predikaten hoger dan V de rangorde vaststellen.
De rangorde wordt aangeduid door aan het predikaat de aanduiding 1e, 2e, 3e, enz. te doen voorafgaan,
zijnde dan de 1e, 2e, 3e, enz. plaats in die klasse.
Deze aanduidingen worden gegeven voor tenminste 4 dieren indien in die klasse zijn ingeschreven 10
dieren of minder, voor tenminste 5 dieren bij 11 tot en met 15 en voor tenminste 6 dieren bij 16 en meer
dieren in die klasse.
Het is niet toegestaan in een klasse meer dan één 1e, 2e, 3e, etc. toe te kennen.
Lid 12. Punten voor het vaststellen van collectieprijzen
Indien in het vraagprogramma prijzen worden uitgeloofd, niet zijnde hoofdereprijzen, waarbij de
toekenning geschiedt op basis van punten, ontleend aan predikaten, dan moeten bij konijnen, pluimvee
en sierduiven hiervoor de puntenpredikaten worden gebruikt.
Voor de overige pelsdieren geldt: U = 5 punten, F = 4 punten, ZG = 3 punten, G = 2 punten, V = 1 punt en
M en O = 0 punten.

Paragraaf 13. PRIJZEN (te winnen prijzen)
Nimmer mag een levend dier als prijs worden uitgeloofd.
Lid 1. Het toekennen van prijzen
Het toekennen van ereprijzen (lid 4) geschiedt door de ambterende keurmeester.
Het toekennen van hoofdereprijzen (lid 5) geschiedt door de HEP-jury (paragraaf 12, lid. 7).
Lid 2. Bepalingen voor de soorten prijzen
De prijzen worden onderscheiden in: predikaatprijzen, ereprijzen, hoofdereprijzen, collectieprijzen,
prestatieprijzen, eigenfokprijzen, jeugdprijzen, bondsprijzen en speciaalclubprijzen.
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Voor bovengenoemde prijzen zijn de bepalingen van dit lid van toepassing.
Alle uit te loven prijzen dienen duidelijk en volledig in het vraagprogramma te worden omschreven.
Bij het uitloven van bekers zal voor iedere beker de minimum hoogtemaat worden vermeld.
Blijft dit achterwege dan moet de minimummaat zijn 17 cm in de hoogte; is de hoogte minder dan 17 cm
dan moet vermeld worden: “Bekertje”.
Het is niet toegestaan prijzen uit te loven voor “het slechtste dier”, “het zwaarste dier” of “het beste fokpaar
of -toom” of soortgelijke benamingen.
Het is evenmin toegestaan prijzen uit te loven waarbij dieren van verschillende groepen tegen elkaar
concurreren, bijvoorbeeld een hoen tegen een dwerghoen, een konijn tegen een cavia of een sierduif
tegen een hoen.
Wanneer medailles of bekers als prijs worden uitgeloofd zal het bestuur van de tentoonstellingsorganisatie
ervoor zorgen dat deze, alvorens ze aan de winnaars worden uitgereikt of toegezonden, voorzien zijn van
een inscriptie, welke tenminste moet bevatten de naam van de tentoonstellingsorganisatie en het jaartal.
De kosten van het aanbrengen van deze inscriptie mogen de winnaar niet in rekening worden gebracht.
Wil een dier voor een prijs in aanmerking komen dan dient tenminste het predikaat “G” behaald te zijn.
Gewonnen prijzen moeten zonder enige aftrek van administratie-, verpakkings-, of verzendkosten aan de
winnaar worden uitgereikt of, wanneer dit om organisatorische redenen niet mogelijk is, binnen 60 dagen
na sluiting van de tentoonstelling worden toegezonden
.
Lid 3. Predikaatprijzen
Deze prijzen kunnen worden uitgeloofd als een van tevoren vastgesteld bedrag per toegekend predikaat.
Lid 4. Ereprijzen
Ereprijzen zijn prijzen die gewonnen kunnen worden door dieren in een klasse of meer dan één klasse
tezamen, een kleurslag of meer dan één kleurslag tezamen, een ras of meer dan één ras tezamen.
Deze prijzen kunnen eenmalig of als wisselprijs gewonnen worden.
Wisselprijzen blijven onder de berusting van de uitlovende organisatie, totdat zij definitief zijn gewonnen,
tenzij het vraagprogramma anders vermeldt. Het tentoonstellingsbestuur bepaalt wanneer een wisselprijs
definitief is te winnen respectievelijk is gewonnen en vermeldt dit in het vraagprogramma.
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht aan de winnaar van de wisselprijs een schriftelijk bewijs af te
geven, inhoudende dat de bedoelde wisselprijs is gewonnen.
Schenkers van ereprijzen mogen geen ereprijzen uitloven in kleurslagen van rassen waarin zij zelf inzenden.
Lid 5. Hoofdereprijzen
Hoofdereprijzen zijn prijzen die alleen gewonnen kunnen worden door het beste dier en het beste dier op
één na van een tentoonstelling in één groep of door het beste dier van een vooraf in het vraagprogramma
aangegeven rasgroep of het beste mannelijk en het beste vrouwelijk dier van een tentoonstelling, zowel
oud als jong, met dien verstande dat het niet geoorloofd is een hoofdereprijs voor meer dan het beste dier
op één na uit te loven.
Het is de tentoonstellingsorganisatie niet toegestaan om een hoofdereprijs beschikbaar te stellen voor de
groep siergevogelte als geheel. Deze groep moet worden onderverdeeld in de subgroepen:
- Frankolijnen, kwartels, patrijzen, oorspronkelijke duiven, Lachduiven en Diamantduiven.
- Fazanten, tragopanen, oorspronkelijke kamhoenders, pauwen, kalkoenen, parelhoenders en overig
siergevogelte.
Het is niet toegestaan om een hoofdereprijs beschikbaar te stellen voor de groep watervogels als
geheel. Deze groep moet worden onderverdeeld in de subgroepen:
- Gedomesticeerde watervogels
- Oorspronkelijke watervogels
Hetzelfde geldt voor de groep kleine knagers.
Deze groep moet worden onderverdeeld in de subgroepen:
- Tamme ratten
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-

Kleurmuizen
Gerbils
Hamsters

Er kan een prijs beschikbaar worden gesteld voor de fraaiste in elke groep of voor de fraaiste in de groep
met het grootste aantal ingezonden nummers tenzij in één van de andere groepen een hoger predikaat is
toegekend.
Lid 6. Collectieprijzen
Dit zijn prijzen die gewonnen kunnen worden door de collectie met het hoogste aantal punten.
Een collectie kan samengesteld zijn uit dieren behorende tot één of meer dan één groep, rasgroep, ras,
kleurslag of klasse.
De tentoonstellingsorganisatie bepaalt en vermeldt in zijn vraagprogramma uit welke groep van dieren de
collectie kan zijn samengesteld.
Alle dieren van een inzending die aan de normen van die collectie voldoen mogen meedingen naar de
collectieprijs.
Het aantal dieren van deze collectie zal tenminste 4 bedragen.
Blijkt bij optelling van de punten een aantal collecties een gelijk aantal punten te hebben verworven dan
gaat de grootste collectie voor; is dan het aantal punten nog gelijk dan beslist het lot.
De tentoonstellingsorganisatie verricht de loting.
Lid 7. Prestatieprijzen
Dit zijn prijzen die gewonnen kunnen worden door een aantal dieren die door de inzender op het
inschrijfformulier worden aangekruist en behorende tot de groep die aangewezen is door de
tentoonstellingsorganisatie.
Winnaar is degene die het hoogste aantal punten behaalt overeenkomstig paragraaf 12, lid 11, met dien
verstande dat, wanneer bij een naderhand verhoogd predikaat overeenkomstig paragraaf 12, lid 8, het
aanvankelijke predikaat telt.
Deze groep en het aantal moeten in het vraagprogramma worden vermeld.
Het aantal dieren van deze collectie bedraagt tenminste 3 en ten hoogste 6.
Blijkt bij optelling van de punten een aantal collecties een gelijk aantal punten te hebben verworven dan
zullen punten verworven door jonge dieren dubbel tellen; is het aantal punten dan nog gelijk dan beslist
het lot.
De tentoonstellingsorganisatie verricht de loting.
Lid 8. Eigenfokprijzen
Eigenfokprijzen zijn prijzen behorende tot een der soorten prijzen genoemd in lid 1 die alleen gewonnen
kunnen worden door jonge dieren met een merk dat is uitgegeven door het merkenbureau van de bond
voor de betreffende diergroep op naam van de inzender.
De tentoonstellingsorganisatie die een eigenfokprijs uitlooft is verantwoordelijk voor de controle op de
juistheid van de gegevens.
Lid 9. Jeugdprijzen
Dit zijn prijzen die alleen gewonnen kunnen worden door jeugdleden. Indien een jeugdprijs alleen met
eigenfokdieren kan worden gewonnen gelden tevens de bepalingen van lid 8 van deze paragraaf.
Lid 10. Bondsprijzen
Dit zijn prijzen die door een bond worden uitgeloofd aan door die bond bepaalde bestemmingen.
Lid 11. Speciaalclubprijzen
Dit zijn door speciaalclubs uitgeloofde prijzen met door die speciaalclubs bepaalde bestemmingen

Facilitair Bureau KLN-NBS – ROT versie ALV 2016

IV - 33

Paragraaf 14. VERKOOP VAN TENTOONGESTELDE DIEREN
Lid 1. Het te koop aanbieden van tentoongestelde dieren
Alleen op de betreffende tentoonstelling ingezonden dieren kunnen via de tentoonstellingsorganisatie te
koop worden aangeboden.
Op een volière sierduiven moet de vermelding worden aangebracht: “Deze duiven zijn op afstand
gekeurd.”
De tentoonstellingsorganisatie bepaalt de vergoeding van administratiekosten voor het te koop aanbieden
en vermeldt dit in het vraagprogramma.
Het te koop aanbieden van dieren geschiedt door het invullen van de verkoopprijs op het inschrijfformulier.
Het is niet toegestaan de verkoopprijs nadien te verhogen.
Door de tentoonstellingsorganisatie kan gelegenheid worden geboden tijdens de tentoonstelling alsnog
dieren te koop aan te bieden of de verkoopprijs te verlagen; in beide gevallen tegen vergoeding van
administratiekosten.
De inzender die tijdens een tentoonstelling dieren te
tentoonstellingsorganisatie worden verplicht zich te legitimeren.

koop

wil

stellen

kan

door

de

Wanneer dieren op het inschrijfformulier te koop worden aangeboden moet de tentoonstellingsorganisatie
dat in de catalogus vermelden door toevoeging van de verkoopprijs.
De tentoonstellingsorganisatie moet bij te koop aangeboden dieren verkoopkaarten aan de kooi
bevestigen.
De eenmaal afgesloten koop kan niet ongedaan worden gemaakt behoudens het in lid 2 van deze
paragraaf gestelde.
Lid 2. Wijze van verkoop
Verkoop van via de tentoonstellingsorganisatie te koop aangeboden dieren geschiedt uitsluitend tegen
contante betaling.
Voor de bemiddeling kan aan de koper of aan de verkoper provisie worden gevraagd van ten hoogste
10% van de verkoopprijs.
De prijs die op de verkoopkaart of in de catalogus staat vermeld is inclusief provisie, het totaal door de
koper te betalen bedrag.
De koopsom wordt na aftrek van de provisie en na eventuele vereffening van andere financiële
verplichtingen ten aanzien van deze tentoonstelling, zo spoedig mogelijk aan de verkoper uitbetaald.
Door de tentoonstellingsorganisatie moet bij de verkoop en bij de afgifte van het dier worden vastgesteld
dat het merk van het in die kooi aanwezige dier overeenkomt met dat op de beoordelingskaart.
Blijkt dat niet het geval, dan wordt de koop alsnog nietig verklaard.
De tentoonstellingsorganisatie moet de naam en het adres van de koper registreren.
Wanneer een dier is verkocht moet de tentoonstellingsorganisatie dit terstond na de verkoop kenbaar
maken door aan de kooi een kaart te bevestigen waarop vermeld is dat het dier is verkocht alsmede het
merk van het betreffende dier.
Na de koop is het verdere risico voor de koper.
Deze moet zorgen voor degelijke emballage voor transport van het gekochte dier.
In de tentoonstellingsruimte (bij het verkoopkantoor en/of op de verkoopkaart moet duidelijk zichtbaar
worden vermeld: “Bij koop is het verdere risico voor de koper”.
Lid 3. Tijden waarop verkoop van de dieren mag plaatsvinden
De verkoop van dieren op een tentoonstelling zal plaatsvinden op dagen en uren die door de
tentoonstellingsorganisatie zijn bepaald en zijn aangegeven in het vraagprogramma en in de catalogus.
De verkoop zal niet eerder mogen aanvangen dan 1 uur nadat de tentoonstelling voor het publiek is
geopend.
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Paragraaf 15. DE CATALOGUS
Lid 1. Definitie en doel
Een catalogus is een overzicht van de tentoongestelde dieren, behaalde predikaten, prijzen en
eigenaren/inzenders.
Lid 2. Verplichting
Elke tentoonstellingsorganisatie is verplicht van de door haar georganiseerde tentoonstelling een
catalogus uit te geven.
Het aantal catalogussen moet voldoende zijn om uit te reiken/te verzenden aan alle in lid 4 van deze
paragraaf genoemde personen en instanties.
Op het tentoonstellingssecretariaat moet een exemplaar ter inzage liggen.
Lid 3. Inhoud
In de catalogus moet tenminste worden opgenomen:
a. De bij paragraaf 7, lid 3 genoemde punten a, b, c, g, i, k, n, o, p, r en s.
b. De prijs van de catalogus;
c. Een opgave van de ingeschreven nummers in volgorde van de gevraagde rassen en klassen,
overeenkomstig de nummers van de kooien, de naam van de inschrijver, het behaalde predikaat en
de classificatie ervan:
bij konijnen en pluimvee puntenpredikaten en letterpredikaten,
bij sierduiven puntenpredikaten.
d. De namen van de keurmeesters, hun bevoegdheid en de rassen die ze hebben gekeurd.
e. Welke keurmeester(s) welke dieren met dispensatie heeft/hebben gekeurd.
f.

Afwijking van het vraagprogramma wanneer daarin genoemde keurmeesters andere rassen hebben
gekeurd dan in het vraagprogramma staat vermeld.

g. Bij de konijnen kunnen de oormerken worden vermeld.
h. Bij de wel ingeschreven maar niet ingezonden dieren in plaats van het predikaat: “absent”.
i. Een opgave van de toegekende prijzen, gerangschikt naar de nummers in het vraagprogramma en/of
Almanak en/of een lijst gerangschikt per inzender.
j. Per diergroep een volgens naam alfabetisch gerangschikte lijst met de namen en adressen van de
inschrijvers, met vermelding van het nummer van hun voor dat seizoen geldende fokkerskaart, uitgegeven door de bond van die diergroep.
Lid 4. Verstrekken van de catalogus
Uiterlijk binnen twee weken nadat de tentoonstelling is gehouden, moet een catalogus zijn uitgereikt of
verzonden aan de in paragraaf 7, lid 8 genoemde instanties en personen en aan de medewerkende
speciaalclubs.
Inschrijvers zullen alleen een catalogus ontvangen voor zover zij de daarvoor gevraagde kosten hebben
voldaan, inclusief de eventuele portokosten.
Lid 5. Controle door het FB c.q. gedelegeerde
In het bijzonder moet worden gelet op het voldoen aan onderstaande punten in deze paragraaf, lid 3:
- tentoonstellingsbepalingen: letters a, b en c;
- ereprijzen:
letter i;
- keurmeesters:
letters d, e en f.
Hierin ook betrekken het aantal door de keurmeesters gekeurde dieren.
- inzenderslijst:
letter j (behalve controle op de bondsnummers)
De controle of de inzender “gerechtigd” is om in te zenden hoort daar ook bij.
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Lid 6. Verkoop van de catalogus
Zie voor verkoop aan inzender paragraaf 7, lid 5.

Paragraaf 16. FRAUDE, OVERTREDINGEN
MAATREGELEN/SANCTIES

VAN

DIT

REGLEMENT,

OP

TE

LEGGEN

Lid 1. Fraude
De ambterende keurmeester (met getuigenis van een lid van het tentoonstellingsbestuur), de
tentoonstellingsorganisatie en, voorzover aangewezen, de gedelegeerde, moeten binnen 3 weken na het
beëindigen van de tentoonstelling, inzenders wegens onregelmatig handelen, melden aan het FB.
Het FB kan, na al dan niet het advies van een per geval te benoemen geschillencommissie ingewonnen
te hebben, een der maatregelen treffen of sancties c.q. maatregelen opleggen als hierna te noemen in lid
3.
Tegen een door het FB opgelegde maatregel of sanctie is binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke uitspraak beroep mogelijk bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de desbetreffende
bond.
Bij beroep op de Algemene Ledenvergadering wordt een eventuele sanctie c.q. maatregel opgeschort tot
na het besluit van die vergadering.
Lid 2. Overtredingen van dit reglement en andere de tentoonstellingen betreffende voorschriften.
Voor alle onder auspiciën van het FB gehouden tentoonstellingen geldt dat bij overtreding van dit
reglement of van andere de tentoonstellingen betreffende voorschriften maatregelen kunnen worden
genomen welke herhaling dienen te kunnen voorkomen.
De te nemen maatregelen en/of op te leggen sancties zullen worden bepaald, met inachtneming van lid 3
van deze paragraaf, door het FB.
Maatregelen en/of op te leggen sancties kunnen worden genomen/opgelegd, zowel tegen de
tentoonstellingsorganisatie als tegen ieder persoon, voorzover deze lid is van één van de bonden en die
medewerking verleent aan of inzender is naar een tentoonstelling.
Lid 3. Op te leggen maatregelen/sancties.
Afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding kunnen de volgende maatregelen of sancties
worden getroffen:
- bij overtreding(en) c.q. tekortkoming(en) door / van de tentoonstellingsorganisatie
1. Vermaning.
2. Berisping met openbaarmaking in Kleindier Magazine met vermelding van de initialen.
3. Niet verlenen van vergunning voor een volgende tentoonstelling, eveneens met openbaarmaking.
Bij herhaling:
Niet verlenen van vergunning voor voorgenomen volgende tentoonstelling(en).
- bij overtreding(en) c.q. tekortkoming(en) door / van de inzender, fokker, bezoeker, keurmeester
1. Vermaning.
2. Berisping met openbaarmaking in Kleindier Magazine met vermelding van de initialen.
3. Voorwaardelijk exposeerverbod (bij keurmeester keurbeperking) voor een bepaalde periode met
een nader vast te stellen proeftijd, met openbaarmaking in Kleindier Magazine en al dan niet met
vermelding van de initialen.
Bij herhaling:
- Onvoorwaardelijk exposeerverbod met openbaarmaking in Kleindier Magazine onder vermelding van
initialen.
- Onvoorwaardelijke schorsing met openbaarmaking in Kleindier Magazine onder vermelding van de
initialen.
4. Onvoorwaardelijk exposeerverbod voor een bepaalde periode.
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Paragraaf 17. GESCHILLEN EN KLACHTEN
Lid 1. Geschillen.
Wanneer een geschil, waarmee bedoeld wordt een verschil van mening over een bepaalde zaak een
tentoonstelling betreffende en niet zijnde een klacht, niet ter plaatse kan worden opgelost of indien de
voorgestelde oplossing niet wordt aanvaard door één of beide partijen, kan bij het FB om een uitspraak
worden gevraagd.
De aanvraag dient schriftelijk te geschieden binnen twee maanden na afloop van de tentoonstelling.
Het FB dient hoor en wederhoor toe te passen.
Een uitspraak wordt de indiener uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag bericht en dient
schriftelijk te geschieden.
Bij ingewikkeldheid der zaak kan een termijn eenmalig met een maximum van 6 maanden worden
verlengd.
Deze uitspraak is bindend voor wat betreft het geschil en kan alleen worden vervolgd met een klacht,
waarvoor dan van toepassing is het gestelde bij lid 2 van deze paragraaf.
Lid 2. Klachten.
Een klacht, waarmee bedoeld wordt een verweer tegen vermeende onrechtmatige daad of handeling van
de tentoonstellingsorganisatie of enig andere medewerker aan die tentoonstelling, dient voor onderzoek
en berechting te worden ingediend op de wijze en bij de instantie als hierna is vermeld, en wel binnen
twee maanden na afloop van de tentoonstelling of de ontvangen uitspraak over een geschil als bedoeld
onder lid 1 van deze paragraaf.
a. disciplinaire klachten
a.1. Een klacht betreffende tentoonstellingen moet schriftelijk worden ingediend bij het FB.
De indiener van deze klacht moet een afschrift daarvan zenden aan de gedelegeerde en aan de
aangeklaagde.
Deze moeten binnen twee weken eventueel een commentaar aan het FB zenden.
a.2. Een klacht betreffende het gedrag van een keurmeester moet schriftelijk worden ingediend bij het FB.
Het FB zendt deze klacht naar de bond waar de keurmeester onder ressorteert, voor verdere afwikkeling.
De indiener van deze klacht moet een afschrift daarvan zenden aan de aangeklaagde en aan de
gedelegeerde.
Deze moeten binnen twee weken een commentaar c.q. advies aan de bond zenden.
b. technische klachten
b.1. Een klacht betreffende een dier, de beoordeling van een dier of een merk van een dier, dat aanwezig
is op een tentoonstelling moet schriftelijk worden ingediend bij de bond waaronder de diergroep van het
betreffende dier behoort.
De indiener van deze klacht moet een afschrift daarvan zenden aan het FB, aan de gedelegeerde en
aan de aangeklaagde.
De gedelegeerde en de aangeklaagde moeten binnen twee weken een commentaar aan de bond
zenden.
De betreffende bond legt eventueel een sanctie of maatregel op.
b.2. Een klacht betreffende het vakmanschap van een keurmeester moet schriftelijk worden ingediend
bij het bestuur van de bond waaronder de betreffende keurmeester ressorteert.
De indiener van deze klacht moet een afschrift daarvan zenden aan de aangeklaagde en aan het FB.
Deze moeten binnen twee weken hun commentaar c.q. advies aan het bestuur van de betreffende bond
zenden.
De betreffende bond legt eventueel een sanctie of maatregel op.
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De door de bond genomen sanctie of maatregel wordt medegedeeld aan de aangeklaagde, de indiener
van de klacht en het FB.
De betreffende bond informeert de betreffende Keurmeestersvereniging over de te treffen sanctie of
maatregel.
Afhandelingsprocedure
In het geval als bedoeld onder a.1 doet het FB uitspraak binnen een termijn van zes maanden gerekend
vanaf het moment waarop door het FB de klacht werd ontvangen.
In de gevallen onder a.2, b.1 en b.2 doet de desbetreffende bond uitspraak binnen een termijn van zes
maanden, gerekend vanaf het moment waarop door de bond de klacht werd ontvangen.
Bij het indienen van een klacht verplicht de indiener van de klacht en desgevraagd de aangeklaagde zich
om aan de betreffende instantie die de klacht behandelt alle gewenste gegevens die nodig zijn voor een
correcte afhandeling te verstrekken.
De aangeklaagde moet medewerking verlenen aan het tot stand komen van een rechtvaardige en
onderbouwde uitspraak.
De indiener van de klacht of de aangeklaagde verplicht zich te onderwerpen aan de uitspraak van de
rechtsprekende instantie, tenzij één of beide partij(en) binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke
uitspraak in beroep gaat bij de Algemene Ledenvergadering van de bond.
Dit beroep dient dan schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van de bond. De uitspraak van de
Algemene Ledenvergadering is bindend voor alle partijen en hiertegen is geen beroep mogelijk.
Het niet respecteren van deze uitspraak, op welke wijze dan ook, kan voor kortere of langere termijn
algehele uitsluiting van enig onder de bond(en) behorende instantie tot gevolg hebben.
Eventuele vorderingen van de aanklager op de tegenpartij zoals bijvoorbeeld gewonnen prijzen, worden
opgehouden zolang nog geen uitspraak is gedaan.

Paragraaf 18. SLOTBEPALINGEN
Lid 1. Ontheffing van dit reglement
In bijzondere gevallen kan het FB ontheffing verlenen van één of meer bepalingen van dit reglement,
indien hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.
Het FB kan ook uit eigen beweging ontheffing verlenen.
Het FB maakt de genomen beslissing aanstonds openbaar op de gebruikelijke wijze.
De beslissing wordt medegedeeld aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de bond(en)
en is tot aan de genoemde vergadering van kracht. Het FB kan de Algemene Ledenvergadering verzoeken
om verlenging van de periode waarvoor de ontheffing geldt.
Lid 2. Afwijken van dit reglement
Indien om praktische redenen (in geval van calamiteit, ziekte, overmacht etc) van dit reglement moet
worden afgeweken, moet dit onverwijld aan het FB worden gemeld. Zonder diens toestemming moet dit
tentoonstellingsreglement worden gerespecteerd.
Lid 3. Waarin dit reglement niet voorziet
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het FB. Het FB maakt de genomen beslissing aanstonds op de gebruikelijke wijze openbaar.
De beslissing is van kracht tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de bond(en).
Is de werking van de genomen beslissing gedurende een langere periode nodig dan zal het FB aan de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een voorstel tot wijziging van het reglement voorleggen.
Lid 4. Wijziging van dit reglement
Dit reglement kan worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering van beide bonden bij een
gewone meerderheid van stemmen.
Een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot wijziging van dit reglement treedt in werking op een
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tijdstip bepaald door de vergadering.
Indien geen tijdstip is bepaald treedt het besluit in werking bij de aanvang van het eerstvolgende
tentoonstellingsseizoen.
De beide bondsbesturen kunnen dit reglement wijzigen voor een beperkte duur en wel bij bestuursbesluit.
Dit besluit, dat aanstonds op de gebruikelijke wijze openbaar wordt gemaakt, is van kracht tot de
eerstvolgende Algemene Ledenvergaderingen.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergaderingen van KLN en NBS op respectievelijk 9 en 16
juni 2012.
=================
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