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VOORBEELDKAART
Soort: KONIJNEN
Ras:
Kleur:
MERK:
Gesl. M/V
GROEP 1-2-3-4-5-6-7

PNT MAX

1

GEWICHT

10

2

TYPE, BOUW, BENEN EN STELLING

20

3

PELSLENGTE
PELSDICHTHEID
PELSSTRUCTUUR
PELSCONDITIE

20

4

15

5

15

6

15

7

PTN

LICHAAMSCONDITIE &
VERZORGING

5

TOTAAL

100

KEURMEESTER:
predikaat:

U=98-100; F=95-97,5; ZG=92-94,5;
G=89-91,5; V=86-88,5
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LEIDRAAD PUNTENKEURING

POS
1.

OMSCHRIJVING
GEWICHT

PNT
MAX
10

PNT

Volgens de gewichtsgrenzen zoals in de
standaard genoemd.
In pos.1 kan ook met ½ pnt gewerkt
worden.
Jongdierendagen/Jeugdklassen
Op jongdierendagen en in jeugdklassen
mogen de dieren worden gewogen.
Het gewicht hoeft niet op de kaart te
worden vermeld. Alleen bij een te hoog
gewicht 0 punten, bij alle andere
gewichten altijd 10 punten
2.

TYPE & BOUW & STELLING
(kop & oren groep 2,3,4,7)

20

voorbeeld: ZG type, F bouw,
G benen en stelling
voorbeeld: F type, F bouw, ZG benen
en stelling, ZG oorlengte en
F kop

3.

PELSLENGTE, PELSDICHTHEID,
PELSSTRUCTUUR EN PELSCONDITIE.
voorbeeld:

voorbeeld:

18

19

20

F lengte
F dichtheid
ZG structuur
F conditie

19

ZG lengte
Kan voller
ZG structuur
Iets verharing

17,5
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4.

15
voorbeeld: F kop, ZG oorlengte
voorbeeld: F kop, F oorlengte
voorbeeld: ZG middenverzilvering

5.

14,5
15
14

15
voorbeeld: F oorlengte en oorstructuur
voorbeeld: ZG dekkleur en G buikkleur
voorbeeld: F oorlengte, oordracht kan
beter, oorstructuur
steviger, ZG kronen

6.

15
13,5

13,5

15
voorbeeld: ZG tussen en grondkleur
voorbeeld: tussenkleur kan sterker,
grondkleur erg licht

7.

LICHAAMSCONDITIE & VERZORGING
voorbeeld: F
voorbeeld: Iets gele aanslag aan
voetzolen
voorbeeld: Gele aanslag aan voetzolen
of lange nagels

14
12

5
5
4,5
4

Alleen aftrek van puntentotaal indien
een aanmerkbare afwijking bij positie 7
optreedt en dit dient duidelijk vermeld te
worden.

Uitgave 2017 Leidraad puntenkeuring

4

Toelichting bij de leidraad.
Bij het noemen van de waardering “Uitmuntend” bij een positie
is er altijd sprake van het volle aantal punten.
Bij het noemen van f

bij positie 2 en 3 minimaal 19, met de
mogelijkheid tot 19,5 punten. bij positie
4,5 en 6 altijd 15 punten.

Bij het noemen van zg

bij positie 2 en 3 altijd minimaal
18.punten.
bij positie 4, 5 en 6 altijd minimaal 14
punten.

Bij het noemen van g

bij positie 2 en 3 altijd minimaal
17 punten.
bij positie 4, 5 en 6 altijd minimaal 13
punten.

Bij het noemen van v

bij positie 2 en 3 minimaal 16 punten.
bij positie 4, 5 en 6 altijd minimaal 12
punten.

Bij het vinden van een uitsluitingsfout altijd nul (0) punten! Zodra
in een positie nul (0) punten zijn toegekend, moeten alle nog
resterende posities wel worden beoordeeld, De punten worden
niet opgeteld. Op de plaats waar normaal het puntentotaal komt te
staan zet men nu een liggende streep. Daarna volgt het predikaat
onvoldoende.
Bij een positie mag/kan het aantal punten in mindering worden
gebracht
dat
overeenkomt
met
de
geconstateerde
gebreken/tekortkomingen. Bij een eindresultaat van minder dan
86 punten is het predikaat onvoldoende.
In de posities 2 en 3 mogen minder punten worden toegekend
dan 16 en bij de posities 4, 5 en 6 minder dan 12. Uiteraard wel
motiveren waarom. Alleen 0 punten bij een van de posities
(uitsluitingfout) of een puntentotaal minder dan 86 heeft het
predikaat onvoldoende tot gevolg.
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Wordt in een positie voor het totaalbeeld aan goed, dan wel aan
voldoende gedacht dan moet in deze positie altijd worden
weergegeven wat er aan mankeert, dus waarom er slechts een
puntenwaardering wordt gegeven die hoort bij goed en voldoende.
Iedere keurmeester brengt steeds zijn beste dier voor de HEPprijzen, ongeacht het puntentotaal. De voorzitter van de HEP-jury
draagt er zorg voor dat het puntentotaal van het winnende dier
minimaal even hoog is als het hoogste aantal punten toegekend
tijdens de keuring. In de meest voorkomende gevallen zal dit 97,5
punten zijn.
Als in een klasse twee of meer dieren een gelijk aantal punten
hebben behaald en men wil deze klasse verder klasseren, dan
gaat men als volgt te werk. Het beste dier wordt het dier met het
hoogste aantal punten in positie 2; bij gelijk aantal gaat men naar
positie 3 en is het dan nog gelijk dan worden de punten van de
posities 4,5 en 6 samen opgeteld. Is er dan nog geen verschil, dan
beslist de keurmeester. De keurmeester heeft ook nog de
mogelijkheid het puntentotaal van een dier te verhogen met een 1/2
punt.
Voordat een dier de keurtafel verlaat is het puntentotaal toegekend. Dus nooit achteraf.
Bij jongdierendagen nooit het aantal punten toekennen, dat bij
optelling tot het predikaat uitmuntend leidt. Nooit hoger dan 97,5
punten.
Bij niet erkende rassen en/of kleurslagen worden de punten
gewoon in iedere positie toegekend en opgeteld. Het dier krijgt
geen predikaat maar NE.

Uitgave 2017 Leidraad puntenkeuring

6

