TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
voor de Verenigingstentoonstelling
en

Promotiedagen
Jongedierendag
Open dag
Specifieke keuring

Belangrijk!
Voor bepalingen waarvan mag worden aangenomen dat ze
op een Verenigingstentoonstelling zelden van toepassing zijn
en/of
voor alle tentoonstellingen gelden
wordt verwezen naar de/het betreffende paragraaf/Lid in het
Tentoonstellingsreglement voor de Open Tentoonstellingen
Deze bepalingen zijn onverkort van toepassing
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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

V-2

Facilitair Bureau KLN-NBS – Versie ALV 2016

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
voor de Verenigingstentoonstelling en keuringen
INHOUDSOPGAVE
blz.
Par. 1.
Lid
Lid
Lid
Lid

Definities
1. Kleindierententoonstelling
3. Tentoonstellingsorganisatie
3. Verenigingstentoonstelling
4. Jongedierendag. Open dag(en) en overige bijzondere dagen

VVVV-

5
5
5
5

Par. 2. Algemene voorwaarden voor een tentoonstelling
Lid 1. Gewenste termijn voor het houden van een Verenigingstentoonstelling
Lid 3. Naam van de te houden tentoonstelling
Lid 2. Voldoen aan de bepalingen van het tentoonstellingsreglement
Lid 4. Aansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid
Lid 5. Duur van de tentoonstelling (voor de NVWA)
Lid 6. Verplichtingen jegens lokale overheden
Lid 7. Veterinaire bepalingen (NVWA)
Lid 8. Dierenarts
Lid 9. Welzijn van de dieren
Lid 10. Voorwaarden voor een eventuele verkoopafdeling
Lid 11. Andere bepalingen
Lid 12 Toezicht door gedelegeerde
Lid 13. Vrije toegang tot de tentoonstelling

VVVVVVVVVVVVV-

6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

Par. 3.
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Het verkrijgen van toestemming/vergunning van het FB
1. Aanvragen van vergunning bij de bij het FB
2. Te laat aanvragen van de tentoonstelling
3. Financiële verplichtingen (leges)
4. Veranderen van datum of locatie
5. Annuleren van de tentoonstelling.
6. Intrekken van reeds verleende vergunning
7. Onthouden van vergunning

V- 9
V- 9
V- 9
V- 9
V- 9
V- 9
V - 10

Par. 4.
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Deelnemers en medewerkers aan tentoonstellingen
1. Deelnemers (inschrijvers/inzenders individueel of in combinatie)
2. Bepalingen buitenlandse leden v.e. Ned. vereniging zie het ROT, Par. 4 / 2
3. Medewerkers
4. Tentoonstellingssecretaris
5. Keurmeester(s), bevoegdheid, dispensatie, keurcontract, verplichtingen
6. Bepalingen voor buitenlandse keurmeester(s)
zie het ROT, Par. 4 / 6
7. Verzorging van de keurmeester(s)
8. Schrijvers en aandragers
9. Gedelegeerde

V - 10
V - 10
V - 10
V - 10
V - 10
V - 11
V - 11
V - 11
V - 11

Par. 5.
Lid
Lid
Lid
Lid

De inzending
1. Dieren/diergroepen die kunnen worden ten toon gesteld
2. In te zenden nummers
3. Jeugdklasse bij konijnen (“C-klasse”)
4. Bijzondere klassen bij sierduiven
zie het ROT, Par. 5 / 4

V - 12
V - 12
V - 13
V - 13

Par. 6.
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Merken
1. Voorwaarde voor het inzenden van dieren
2. Erkende merken
3. Andere dan door de bonden verstrekte merken
4. Niet erkende merken, diskwalificatie
5. Identificatie van cavia’s

V - 13
V - 13
V - 13
V - 13
V - 13

Par. 7.
Lid
Lid
Lid

Het Vraagprogramma
1 Definitie, doel en inhoud
2. Verplichting
3. Inhoud

zie het ROT, Par. 6 / 2
zie het ROT, Par. 6 / 3
zie het ROT, Par. 6 / 4

Facilitair Bureau KLN-NBS – Versie ALV 2016

V - 14
V - 14
V - 14
V-3

Lid 4. Het inschrijfformulier

V - 14

Par. 8.
Lid
Lid
Lid

Inschrijven, inschrijfgeld, verzenddocument of –labels
1. Inschrijven
2. Inschrijfgelden en betaling
3. Verzenddocument of verzendlabels

V - 14
V - 15
V - 15

Par. 9.
Lid
Lid
Lid
Lid

Huisvesting tijdens de tentoonstelling
1. De tentoonstellingsaccommodatie
2. Kooien
3. Bijzondere inrichting c.q. plaatsing van de kooien
4. Opstelling en nummering van de kooien

V - 15
V - 15
V - 15
V - 16

Par. 10. Verzorging van de dieren tijdens de tentoonstelling
Lid 1. Voederen en drenken
Lid 2. Het uit de kooi nemen van dieren
Lid 3. Zieke, van ziekte verdachte, verwonde en/of onreine dieren
Lid 4. Paringen

V - 17
V - 17
V - 18
V - 18

Par. 11. Transport, verzendmateriaal, in- en uitkooien; niet inzenden en vermissing van dieren
Lid 1. Vervoer van de dieren
V - 18
Lid 2. Verzendmateriaal voor de dieren
V - 18
Lid 3. Tijdstip voor het aanvoeren van de dieren naar de tentoonstelling
V - 18
Lid 4. Inkooien van de dieren
V - 18
Lid 5. Niet inzenden van ingeschreven dieren
V - 18
Lid 6. Uitkooien, afhalen en terugzenden van de dieren
V - 19
Lid 7. Vermissing van dieren en het terug ontvangen van vreemde dieren
V - 19
Lid 8. Aansprakelijkheid voor de dieren
V - 19
Par. 12. Keuring, predikaten, punten
Lid 1. Keuring, aantal te keuren dieren; avondkeuring
Lid 2. Informatie aan de keurmeester
Lid 3. Beoordelingskaart
Lid 4 Hulpmiddelen en assistentie bij het keuren
Lid 5. Beoordelingsomstandigheden, voorwaarden
Lid 6. Beoordeling en waardering (predikaat)
Lid 7. Hoofdereprijzenjury
Lid 8. Vaststellen van de winnaars van hoofdereprijzen
Lid 9. Predikaten
Lid 10. Vermeldingen
Lid 11. Rangorde
Lid 12. Punten voor het vaststellen van collectieprijzen

zie het ROT, Par. 12 / 6
zie het ROT, Par. 12 / 8
zie het ROT, Par. 12 / 9
zie het ROT, Par. 12 / 10
zie het ROT, Par. 12 / 11
zie het ROT, Par. 12 / 12

V - 19
V - 20
V - 20
V - 20
V - 21
V - 21
V - 21
V - 21
V - 21
V - 21
V - 21
V - 21

Par. 13. Te winnen prijzen

zie het ROT, Par. 13

V - 21

Par. 14. Verkoop van tentoongestelde dieren

zie het ROT, Par. 14

V - 21

Par. 15. De Catalogus
Lid 1. Verplichting, aanwezigheid
Lid 2. Verschijningsvorm
Lid 3. Verstrekking aan bonden
Par. 16. Fraude; overtredingen van het reglement, sancties en maatregelen: 2
zie het ROT, Par. 16
Par. 17. Geschillen en klachten

zie het ROT, Par. 17

V - 21
V - 22
V - 22
V - 22
V - 22

Par. 18. Slotbepalingen: ontheffing, afwijken, niet voorzien en/of wijziging van dit reglement:
zie het ROT, Par. 18
V - 22

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
V-4

Facilitair Bureau KLN-NBS – Versie ALV 2016

voor de Verenigingstentoonstelling en Promotiedagen
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)
- de dieren al dan niet voor het publiek ten toon te stellen
- dieren eventueel te koop aan te bieden
Lid 2. Tentoonstellingsorganisatie
Waar in dit reglement wordt gesproken over de tentoonstellingsorganisatie wordt bedoeld:
- de tentoonstelling organiserende vereniging of bij één van de bonden aangesloten
tentoonstellingsorganisatie.
- de uitvoerende instantie binnen de tentoonstellingsorganisatie; het tentoonstellingsbestuur.
Lid 3. Verenigingstentoonstelling
Een Verenigingstentoonstelling is een tentoonstelling waaraan alleen fokkers-leden van de tentoonstelling
organiserende vereniging(en) & tentoonstellingsorgansiatie(s) kunnen deelnemen.
Een Verenigingstentoonstelling moet bij het FB worden aangevraagd.
Een Verenigingstentoonstelling moet bij de NVWA worden aangemeld (Voedsel- en Waren
Autoriteit).
Lid 4. Jongedierendag, Open dag(en) en overige bijzondere dagen
Deze dagen hoeven niet bij het FB te worden aangemeld.
Deze dagen moeten bij de NVWA worden aangemeld.
Jongedierendag
Een Jongedierendag is een bijeenkomst van alleen fokkers-leden van de organiserende vereniging met
hun dieren en waarbij geïnteresseerd bezoek aanwezig kan zijn, waarbij bij voorkeur jonge dieren
worden beoordeeld en waarbij voorlichting kan worden gegeven.
Een Jongedierendag moet in principe vóór 1 oktober worden gehouden; zij kan door één of meerdere
verenigingen gezamenlijk worden gehouden, alleen voor eigen leden.
Aanwezige dieren kunnen worden beoordeeld door een keurmeester, of besproken door, bij voorbeeld,
een geroutineerde fokker.
Alleen een keurmeester is bevoegd om aan dieren die behoren tot de groep waarvoor de keurmeester
geheel of gedeeltelijke bevoegdheid heeft, een predikaat volgens het ROT paragraaf 12 lid 9 toe te
kennen.
Het predikaat U en/of 97 punten mag niet worden toegekend.
In geval van een vermelding moet dit een onder het ROT paragraaf 12 lid 10 genoemde Vermelding
zijn.
Open dag(en) / promotiedag(en)
Open dag(en) / promotiedag(en) is/zijn bedoeld voor binding tussen de leden van de organiserende
vereniging.
Doel is het stimuleren van contacten met de gemeenschap, het kweken van belangstelling voor en het
geven van voorlichting over de kleindierenliefhebberij, c.q. de dieren. Voor (een) open dag(en) wordt
geen vraagprogramma uitgegeven en wordt ook niet officieel gekeurd.
Speciaalclubdag
Een speciaalclubdag is een bijeenkomst van leden van een speciaalclub, eventueel gasten.
Doel is het stimuleren van de onderlinge binding tussen de fokkers en/of het bespreken/keuren van dieren
ter bevordering van de uniformiteit en kwaliteit van raskenmerken en kennis van ras(sen).
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Raskeuring
Een raskeuring is een bijeenkomst van fokkers van een ras, een beperkt aantal verwante of in één
speciaalclub ondergebrachte rassen voor keuring met doorgaans als doel het bereiken van uniformiteit
in raskenmerken, in interpretatie van de standaard en/of in uniformiteit in keuren.
Bijzondere keuring en/of wedstrijd
Dit zijn keuringen als rammenkeuringen. fokhanenkeuringen, hanenkraaiwedstrijden, eierkeuringen,
trommelkeuringen bij Trommelduiven, ringslagwedstrijden bij Ringslagers of andere bijzondere
vliegstijlen etc. bij sierduiven.
Hierbij kan, voor zover daarvoor beschikbaar, geheel of gedeeltelijk naar de standaard van de
betreffende rassen of enige normstelling omtrent bijzonder gedrag worden gekeurd c.q. gejureerd.
N.B: Er zijn uiteraard vele tussen- en andere vormen mogelijk.
Promotionele evenementen, specifiek voor de groepen cavia’s en kleine knagers
Te onderscheiden vallen:
A: Open keuring, waaraan ook niet-leden van de organiserende vereniging mogen deelnemen, maar
wel in het bezit dienen te zijn van een geldige fokkerskaart.
B: Open keuring, waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden dieren van niet geregistreerde liefhebbers
te laten keuren.
Deze keuringen dienen een ééndaags gebeuren te zijn.
Indien de dieren twee of meerdere dagen te bewonderen zijn door het publiek is er spraken van een
tentoonstelling en valt dit onder het Reglement Open Tentoonstellingen (ROT).

Paragraaf 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERENIGINGSTENTOONSTELLING
Lid 1. Het mogen houden van een tentoonstelling, termijn voor de Verenigingstentoonstelling,
gezamenlijke Verenigingstentoonstelling
Een vereniging of tentoonstellingsorganisatie mag binnen het tentoonstellingsseizoen één
tentoonstelling organiseren, alsmede eventueel een Open tentoonstelling met bijzonder karakter
volgens het ROT, paragraaf 1, lid 5C.
Een vereniging of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de Bond(en) van die diergroep(en)
waarvoor de tentoonstelling wordt gehouden.
Een Verenigingstentoonstelling dient zoveel mogelijk vóór 1 december te worden gehouden.
Gezamenlijke Verenigingstentoonstelling
Meerdere verenigingen, waaronder ook aangrenzende buitenlandse, mogen een gezamenlijke
Verenigingstentoonstelling organiseren.
Een gezamenlijke Verenigingstentoonstelling geldt als Verenigingstentoonstelling voor elk van de
vereniging binnen de combinatie.
Tenzij de betrokken verenigingen een bij de bond(en) aangesloten tentoonstellingsorganisatie vormen
blijft bij het organiseren van een gezamenlijke Verenigingstentoonstelling één van die verenigingen
aansprakelijk.
Deze vereniging vraagt de vergunning aan voor de gezamenlijke Verenigingstentoonstelling. Zie
paragraaf 3, lid 1.
Wanneer verenigingen een bij de bond(en) 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
Lid 2. Naam van de te houden tentoonstelling
Een Verenigingstentoonstelling 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
één of beide bonden worden geregistreerd.
Het verzoek daartoe moet worden gericht aan secretaris van het FB, tenminste twee maanden voordat de
tentoonstellingsaanvraag voor de eerste Verenigingstentoonstelling onder de betreffende naam bij het FB
wordt ingediend.
V-6
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In geval van een gezamenlijke Verenigingstentoonstelling moet één vereniging waaraan de
tentoonstellingsnaam verbonden is de Verenigingstentoonstelling onder die naam aanvragen.
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 een Verenigingstentoonstelling die bij een ander evenement wordt
ondergebracht zoals Landbouwtentoonstelling, Tuin- of andere beurs, etc.
Waar in dit reglement naar bepalingen in een ander reglement (veelal het ROT) wordt verwezen zijn
die bepalingen onverkort van kracht.
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.
Lid 4. Aansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid
De organiserende vereniging / tentoonstellingsorganisatie is verantwoordelijk voor naleving van dit
reglement, waaronder bepalingen voortkomend uit regelgeving van de overheid en daarop
aanspreekbaar.
De organiserende vereniging/tentoonstellingsorganisatie moet officiële rechtspersoonlijkheid
bezitten
De organiserende vereniging/tentoonstellingsorganisatie moet daartoe onder zijn eigen naam staan
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (K.v.K.)
Wanneer een Verenigingstentoonstelling door meerdere verenigingen in samenwerking wordt
georganiseerd moet tenminste één van die verenigingen ingeschreven staan bij de K.v.K.
Alleen een bij de K.v.K geregistreerde vereniging / tentoonstellingsorganisatie kan vergunning voor een
tentoonstelling aanvragen.
Een Verenigingstentoonstelling die op Nederlands grondgebied in samenwerking met een buitenlandse
vereniging wordt gehouden, valt geheel onder de bepalingen van het geldende tentoonstellingsreglement.
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 Verenigingstentoonstelling 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 Verenigingstentoonstelling moet door de tentoonstellingsorganisatie worden aangemeld bij centraal
adres van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
Zie voor gelijke verplichtingen voor promotiedagen paragraaf 1, lid 4.
Lid 8. Dierenarts
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht zich te verzekeren van de medewerking van een dierenarts voor
toezicht op de gezondheid van de ingezonden dieren.
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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.
Lid 10. Voorwaarden eventuele verkoopafdeling
Aan een Verenigingstentoonstelling kan een aparte verkoopafdeling worden verbonden.
In deze afdeling kunnen ook soorten behorende tot de in paragraaf 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 Verenigingstentoonstelling te worden toegelaten aantoonbaar zijn
ingeënt tegen door bovenvermelde instanties gemelde ziekte (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
tentoonstellingsreglement.
Zij worden gehouden onder toezicht van het FB.

toepassing

is

moeten

voldoen

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
VERENIGINGSTENTOONSTELLING
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Lid 1. Aanvragen van vergunning bij het FB, termijn, adres voor het tentoonstellingsaanvraagformulier.
Voor het houden van een Verenigingstentoonstelling 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.
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.
Tentoonstellingen van alleen sierduiven zenden uiterlijk 1 november de tentoonstellingsaanvraag rechtstreeks
naar 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.
Wanneer het FB tegen de Verenigingstentoonstelling bezwaren heeft, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de
tentoonstellingsorganisatie medegedeeld en zal getracht worden om in onderling overleg aan deze bezwaren
tegemoet te komen.
Het FB maakt vóór 1 februari bekend welke aanvragen niet zijn geaccepteerd.
De tentoonstellingskalender zal daarna en vóór 15 juli worden gepubliceerd.
Lid 2. Te laat aanvragen van een tentoonstelling
Door onverhoopte omstandigheden kan een tentoonstelling later dan de voorgeschreven datum worden
aangevraagd.
De aanvraag wordt alleen geaccepteerd indien de argumenten voor de te late aanvraag voldoende overtuigend
zijn.
Lid 3. Leges voor de Verenigingstentoonstelling
Voor het krijgen van vergunning moeten leges worden betaald.
Het voor de Verenigingstentoonstelling vastgestelde bedrag staat 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 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 Verenigingstentoonstelling, 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 Verenigingstentoonstelling is ontvangen.
Deze mededeling moet ook worden gezonden aan alle medewerkers aan die Verenigingstentoonstelling en,
indien de inschrijving reeds is geopend of heeft plaats gehad, aan alle inschrijvers en aan het FB.
Lid 6. Intrekken van reeds 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 wanneer sprake is van:
- aangetoonde tegenstrijdige belangen die de kleindierhobby schaden
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- 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.

Paragraaf 4. DEELNEMERS EN MEDEWERKERS AAN DE TENTOONSTELLING.
Lid 1. Deelnemers (individueel of in combinatie).
Onder deelnemer aan de Verenigingstentoonstelling wordt verstaan de eigenaar van de ingeschreven
dieren.
Voor de nationaliteit en bondslidmaatschap van de deelnemer zie het ROT, paragraaf 4, lid 1 .
Voor inzenden als combinatie zie het ROT, paragraaf 4, lid 1.
Lid 2. Bepalingen voor buitenlandse leden van een Nederlandse vereniging
Deze bepaling is van toepassing voor leden van Nederlandse verenigingen in de grensstreek, die
woonachtig zijn in het grensgebied van het aangrenzende land en aangesloten zijn bij een
buitenlandse bond.
Zie het ROT, paragraaf 4, lid 2. met dien verstande dat de buitenlandse inzenders lid van de
tentoonstellinghoudende vereniging moeten zijn.
Lid 3. Medewerkers
Hieronder worden verstaan bestuursleden van de tentoonstellingsorganisatie, commissarissen, helpers
en keurmeesters.
Lid 4. Tentoonstellingssecretaris
De tentoonstellingssecretaris moet lid zijn van de vereniging die de tentoonstelling (mede) organiseert.
Hij moet in het bezit zijn van een geldige fokkerskaart, uitgegeven door één van de bonden en tenminste
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Lid 5. Keurmeester
Uitnodiging
De tentoonstellingsorganisatie moet keurmeesters uitnodigen die bij één of beide bonden of een
overeenkomstige buitenlandse organisatie staan ingeschreven. Zie voor buitenlandse keurmeesters lid 6.
Voor de Nederlandse keurmeester(s) gelden de bepalingen van het Reglement Keurmeesters (o.m.
vergoedingen). Elke Nederlandse keurmeester en vereniging aangesloten bij één van de bonden heeft
dat in zijn bezit.
Bevoegdheid
keurmeesters mogen geen eigen dieren keuren.
Dispensatie
Voor het keuren van een beperkt aantal dieren van een ander ras of soort binnen dezelfde diergroep kan
dispensatie bij de betreffende bond worden aangevraagd
Zie Dispensatiereglement KLN (bijlage 6) en/of Dispensatiereglement NBS (Bijlage 7).
Dit geldt niet voor buitenlandse keurmeester(s).
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 plaatsvinden.

De tentoonstellingsorganisatie moet:
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- 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 bonden vóór 1 mei naar de betreffende
bondsfunctionaris zenden.
Verplichtingen keurmeesters-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.
Wanneer 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 meningsverschil 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 tentoonstellingsbestuur dient aan het FB te melden wanneer de keurmeester in gebreke blijft.
Wanneer het tentoonstellingsbestuur in gebreke blijft dient de gedelegeerde dit te melden aan het FB.
Lid 6. Buitenlandse keurmeesters
Voor buitenlandse keurmeesters hoeft geen toestemming te worden aangevraagd.
Wel gelden de overige bepalingen van het ROT, paragraaf 4, lid 6.
Lid 7. Verzorging van de keurmeesters
De keurmeester moet voor de aanvang van de keuring koffie met iets eetbaars (broodje, plak koek/cake,
o.i.d.) en tijdens onderbreking van de keuring of daarna een passende maaltijd worden aangeboden.
Aan ambterende keurmeester of zij die daarvoor waren uitgenodigd moet
tentoonstellingsorganisatie een doorlopend toegangsbewijs op naam worden verstrekt.

door

de

Lid 8. Schrijvers en aandragers op de tentoonstelling
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
tentoonstellingsorganisatie voor een vakkundige tolk zorgen.

taal

niet

beheerst

moet

de

Aandrager:
de tentoonstellingsorganisatie moet bij elke konijnen- en caviakeurmeester zorgen voor één of meer
vaardige aandragers.
Zij moeten met dieren van de rassen 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 niet als keurmeester op de betreffende tentoonstelling fungeren.
De gedelegeerde moet erop toezien dat de Verenigingstentoonstelling overeenkomstig het
tentoonstellingsreglement wordt gehouden.
Hij moet de tentoonstellingsorganisatie met adviezen bijstaan.
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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.

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 ROT, 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 ROT, 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.
Worden gezamenlijk, dus als één nummer, beoordeeld.
In de diergroep 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 watervogelssoorten,
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:
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- een individueel dier;
- een volière: 6 dieren, zelfde ras, zelfde kleurslag, oude en jonge; het geslacht is minder belangrijk.
De dieren van een paar, trio, toom of volière moeten:
- van dezelfde inzender,
- van hetzelfde ras, variëteit en dezelfde kleurslag zijn.
Zij kunnen alleen prijzen winnen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.
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=
B=
C=

ouder dan 9 maanden
6 t/m 9 maanden
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 bij sierduiven
Zie het ROT, paragraaf 5. lid 4.

Paragraaf 6. MERKEN
Lid 1. Voorwaarde voor het inzenden van dieren
Dieren die worden ingezonden naar een tentoonstelling of promotiedag (keuring) 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.
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
Zie het ROT, paragraaf 6, lid 2.
Lid 3. Andere dan door de bonden verstrekte merken
Zie het ROT, paragraaf 6, lid 3.
Lid 4. Niet erkende merken, diskwalificatie
Zie het ROT, paragraaf 6, lid 4.
Lid 5. Identificatie van cavia’s
Cavia's moeten worden voorzien van:
Facilitair Bureau KLN-NBS – Versie ALV 2016
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- 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.
Deze 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
Lid 1. Definitie en doel
Het vraagprogramma is de brochure waarmee de tentoonstellingsorganisatie fokkers uitnodigt om aan
de tentoonstelling deel te nemen (inschrijven, inzenden).
Lid 2. Verplichting
Voor een Verenigingstentoonstelling kan worden volstaan met een summier vraagprogramma, waarin het
onder lid 3 gestelde moet worden vermeld.
Het concept vraagprogramma moet ter goedkeuring gestuurd worden naar de gedelegeerde.
Lid 3. inhoud
Het vraagprogramma verschaft informatie over:
waar en wanneer de tentoonstelling wordt gehouden,
welke diergroepen c.q. groepen 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.
welke diergroep/groep/soort als enkel nummer, paar, trio, toom of volière kan worden ingezonden.
Oorspronkelijke sier- en watervogels en duivensoorten kunnen als enkel nummer worden ingeschreven, maar op verzoek van de inzender, voor hun welzijn, als koppel bij elkaar worden geplaatst.
Dat verzoek moet door de inzender duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld.
Worden de dieren als paar ingeschreven, dan geldt het paartarief.
Voor meer informatie over het vraagprogramma en het model vraagprogramma: zie Bijlage 4.
Lid 4. Het inschrijfformulier
Aan vermoedelijke inschrijvers moet een inschrijfformulier worden toegezonden.
Op dit formulier moet voldoende en gekenmerkte ruimte zijn voor het invullen van:
a. Naam en voorletters, volledig adres, telefoon- en bankrekening nummer, e-mail adres;
b. Het nummer van de voor dat seizoen geldende fokkerskaart van de inzender, 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).

Paragraaf 8. INSCHRIJVEN, KOSTEN, VERZENDDOCUMENT / -LABELS
Lid 1. Inschrijven
Dieren moeten worden ingeschreven op een door de tentoonstellingsorganisatie verstrekt
inschrijfformulier.
Het moet door de inschrijver volledig, correct en duidelijk worden ingevuld.
De namen van rassen en kleurslagen conform de betreffende standaard(s).
Door in te schrijven gaat de inschrijver akkoord met de voor die tentoonstelling geldende voorwaarden.
Inschrijvingen die niet voldoen aan de in deze paragraaf genoemde voorwaarden, of aan de door
tentoonstellingsorganisatie binnen het kader van dit reglement te stellen voorwaarden, moeten door de
tentoonstellingsorganisatie worden geweigerd.
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Lid 2. Inschrijfgeld en betaling
De kosten voor de inschrijving
tentoonstellingsorganisatie bepaald.

(inschrijfgeld)

en

wijze

van

betaling

worden

door

de

Lid 3. Verzenddocument/verzendlabels
De tentoonstellingsorganisatie moet de acceptatie van de inschrijving door middel van een kopie van het
inschrijfblad of computeruitdraai, eventueel verzendlabels, aan de inschrijvers melden.
Op het verzenddocument moeten bij elk ingezonden nummer staan: het toegekende kooinummer, het ras,
kleurslag, geslacht en leeftijd.
Zie bij gebruik van labels het ROT, paragraaf 8, lid 3.

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, afmetingen, reinheid, deugdelijkheid
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).
- Brilduikers, 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.
Paren, 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 drinkbakjes 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, 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.
Facilitair Bureau KLN-NBS – Versie ALV 2016
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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.
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 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
enkele
nummers nummers
vrouw-oud 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 zo breed zijn dat:
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paren

- keuringen ongestoord kan plaats vinden,
- de aan of boven de kooien bevestigde beoordelingskaarten goed afgelezen kunnen worden en
- toeschouwers elkaar en de dieren niet storen.
c. Nummering
- Nummering van de kooien in horizontale richting, bij voorkeur van links naar rechts.
- Verticale nummering is 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 die welke door de tentoonstellingsorganisatie zijn
uitgereikt.

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 duiven 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 Kleindier Magazine 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.
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Lid 3. Zieke, van ziekte verdachte, onreine en/of verwonde dieren
Voor zieke, verwonde of onreine 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.
Voor het inkooien verwonde dieren mogen niet tot de tentoonstelling worden toegelaten.
Zieke, van ziekte verdachte, onreine, verwonde of mishandelde (paren, 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.
Bij verwonding van dieren die in één kooi zijn gehuisvest (paren, 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.

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 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 of maakt dit, wanneer er geen
vraagprogramma is, op een andere wijze kenbaar.
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 resp. 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.
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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.
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.
Lid 8. Aansprakelijkheid
De tentoonstellingsorganisatie is niet aansprakelijk voor:
- beschadigingen van dieren ten gevolge van ondeugdelijk vervoer en/of verzendmateriaal
- voor verkeerde plaatsing doordat:
- 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,
- 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.
Zie paragraaf 4, lid 5.
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 paren,
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 paren, trio's en tomen is een overschrijding van het maximum aantal niet toegestaan.
Twee keuringen op dezelfde dag
Alleen bij Verenigingstentoonstelling mogen per kalenderdag twee keurcontracten worden afgesloten.
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In de betreffende diergroep mag maar één keurmeester voor de keuring van de dieren in die groep
gecontracteerd worden.
Maximaal 80 dieren per kalenderdag.
Avondkeuring
Alleen bij een Verenigingstentoonstelling is het keuren op de avond vóór de eigenlijke keurdag onder
de volgende voorwaarden toegestaan:
a. de bepalingen van paragraaf 10 gelden onverminderd;
b. alle dieren van een diergroep moeten op dezelfde avond door dezelfde keurmeester worden
beoordeeld.
Maximaal 50 dieren
Lid 2. Informatie aan de keurmeester
De tentoonstellingsorganisatie moet uiterlijk acht dagen vóór de keuring aan elke gecontracteerde
keurmeesters 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 met minimum maten, ook voor de ruimte voor de 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.
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 keurmeesters 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 keurmeesters bij het begin van een keuring
beschikt over:
- een duidelijke lijst met de te keuren nummers
- een duidelijke lijst van de te verdelen prijzen.
- een schrijver en voor konijnen- en cavia-keurmeesters 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.
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Het gebruik van keurstokjes is alleen tijdens het keuren van pluimvee en sierduiven toegestaan.

Lid 5. Beoordelingsomstandigheden.
De keuring moet plaats vinden 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.
Zie het ROT, paragraaf 12, lid 6.

Lid 7 De Hoofdereprijzenjury (HEP-jury):
Hoofdereprijzen (ROT, paragraaf 13, lid 5) moeten worden toegekend door de HEP-jury.
Deze kan bestaan uit één, of als er meer dan twee keurmeesters met een A- of B- bevoegdheid
aanwezig zijn, door drie keurmeesters die in het VPG 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.
Zie voor verdere bepalingen het ROT, paragraaf 12, lid 7.
Lid 8. Het bepalen van de hoofdereprijzen.
Zie het ROT, paragraaf 12, lid 8.
Lid 9. Predikaten
Zie het ROT, paragraaf 12, lid 9.
Lid 10. Vermeldingen:
Zie het ROT, paragraaf 12, lid 10.
Lid 11. Rangorde: zie ROT, paragraaf 12, lid 11.
Lid 12. Punten voor het vaststellen van collectieprijzen:
Zie het ROT, paragraaf 12, lid 12.

Paragraaf 13. PRIJZEN
Algemeen: nimmer mag een levend dier als prijs worden uitgeloofd.
Zie voor het toekennen, de categorieën en voorwaarden voor prijzen het ROT, paragraaf 13.

Paragraaf 14. VERKOOP VAN TENTOONGESTELDE DIEREN
Door de tentoonstellingsorganisatie kan gelegenheid worden geboden tijdens de tentoonstelling dieren te
koop aan te bieden. De eenmaal afgesloten koop kan niet ongedaan worden gemaakt. Na de koop is het
verdere risico voor de koper
Indien verder van betekenis zie het ROT, paragraaf 14.

Paragraaf 15. DE CATALOGUS / UITSLAGENLIJST
Lid 1. Verplichting
Voor een Verenigingstentoonstelling is geen catalogus vereist.
Een uitslagenlijst is voldoende.
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Lid 2. Verschijningsvorm, aanwezigheid
Voor de officiële catalogus zie het ROT, paragraaf 15.
De uitslagenlijst moet vermelden:
- de diergroepen
- binnen de diergroepen de rassen,
- per ras de kleurslagen en de keurmeester
- per kleurslag de klassen voor geslacht en leeftijd (oud/jong)
- bij alle nummers het predikaat en de naam van de inzender
- een inzenderslijst met naam, adres en bondsnummer of de ledenlijst van de vereniging met de
bondsnummers en
- eventueel de door dier (nummer) of inzender gewonnen prijzen.
De catalogus/uitslagenlijst mag met de hand geschreven zijn.
Op het tentoonstellingssecretariaat moet een exemplaar ter inzage liggen.
Lid 3. Verzending aan bonden
Wanneer bondsprijzen worden uitgeloofd moet een exemplaar van de catalogus c.q. uitslagenlijst aan een
door die bond aangewezen instantie worden toegezonden.
In geval van een uitslagenlijst moet een ledenlijst met bondsnummers en een kopie van de
Tentoonstellingsvergunning worden meegezonden.

Paragraaf 16. FRAUDE, OVERTREDING VAN DIT REGLEMENT, MAATREGELEN/SANCTIES
Zie hiervoor het ROT, paragraaf 16.

Paragraaf 17. GESCHILLEN EN KLACHTEN
Zie hiervoor het ROT, paragraaf 17.

Paragraaf 18. SLOTBEPALINGEN
Zie voor ontheffing, afwijkingen. ontbreken en wijzigen van de bepalingen in dit reglement het ROT,
paragraaf 18.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergaderingen van KLN en NBS op respectievelijk 9 en 16
juni 2012.
==================
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