
 

Reglement voor de Europastandaard voor Sierduiven (ESRT)  

 
§ 1  

Definitie van de Europastandaard voor Sierduiven (ESRT) 
1.1. Basis voor de Europastandaards voor Sierduiven zijn de standaards van de rassen van de momentele 

standaardbepalende landen.  
De voor Sierduiven verantwoordelijke instantie van deze landen (bond, standaardcommissie) is de 
standaardbepalende instantie (SBI) voor een ras. 

1.2. Het concept van Europastandaard is als volgt:  
- de EE-Rassenlijst voor sierduiven (ELRT)  
- de Procedure voor de opname (erkenning) van een ras in de ERLT. 
- de Procedure voor het wijzigen van standaards 
- de voor de rassen door de EE vastgestelde SBI, conform § 4. 

Als land van oorsprong gelden de in de ELRT vermelde landen (landencode wegverkeer) 
1.3. De standaards van de SBI = EST worden in één van de 3 officiële EE-talen aan de ESKT alsmede aan 

de standaardcommisies van de EE-lidstaten beschikbaar gesteld. 
1.4. De ELRT wordt jaarlijks bijgewerkt (in Internet). 
 

§ 2 
Omvang 

2.1 De ESRT omvat alle Sierduivenrassen. Geen oorspronkelijke duivensoorten.  
2.2 De ESRT wordt bij Europese tentoonstellingen (EE-Europashow, rasgebonden Europashows) toegepast. 
 

§ 3 
 EE-erkenning van Rassen 

3.1 EE-erkenning geschiedt conform de in de EEST-vergadering 2008 besloten “Procedure voor erkenning 
van rassen en kleurslagen en opname in de ELRT. 

3.2 De toetsingcriteria zijn in het bijzonder: 
- Tenminste twee herkenbare raskenmerken onderscheid met bestaande (erkende) rassen. 

     - Conformiteit met de standaard van de SBI.  
     - Dierenwelzijnsaspecten. 

- Ethische aspecten. 
 
Zie voor de definitie voor SBI het EEST-reglement voor de Europastandaard voor sierduiven, § 4 

 
§ 4 

Definitie Standaardbepalende Instantie (SBI) 
4.1 De bevoegde instantie van het voor een ras in de ELRT vermelde land van oorsprong met een voor dat 

ras ordentelijke standaard (ESRT-model,§ 5) die in bezit moet zijn van de ESKT, is voor dat ras de 
Standaardbepalende Instantie (SBI). 

4.2 Beschikt het land van oorsprong niet over een schriftelijke standaard, dan geldt de standaard van het land 
dat bij de aanvraag voor erkenning de ESKT een ordentelijke standaard voorlegt. 
Dit land is zo lang vervangende SBI  totdat het land van oorsprong volledig aan de voorwaarden voor SBI 
heeft voldaan.  

4.3 Ingeval meerdere landen gezamenlijk een standaard overeenkomen en zich daarover gemeenzaam 
standaardbepalend verklaren, moet voor het betreffende ras, c.q. voor de rasstandaard een 
belangengemeenschap (“Europaclub“) worden opgericht. Het land van oorsprong moet daarin 
vertegenwoordigd zijn, bij de standaard betrokken zijn en met de standaard instemmen.  

4.4. Deze SBI moet bij de EE-sectie Sierduiven (EEST) bekend zijn.  
Zijn naam moet met niet meer dan 4 letters afgekort zijn en wordt in de ELRT vermeld. 
 

§ 5 
Standaardtekst en Standaardafbeelding 

5.1 De standaardtekst van de ESRT moet:  
het Algemeen voorkomen, de Raskenmerken, de voor dat ras erkende Kleurslagen, de Kleur en 
tekening, de Ernstige fouten, de Beoordelingsvolgorde en de Ringmaat duidelijk en compact weergeven. 
Het basisdokument daarvoor is het EE-Standaardmodel voor Sierduiven. 

5.2 De standaardafbeelding moet de omtrek van het ras van terzijde gezien nauwkeurig weergeven. 
Hij moet door een voor sierduiven deskundige tekenaar zijn vervaardigd.  
Hij moet door de SBI zijn goedgekeurd. 
 

 
 



 

§ 6 
Bevestiging door de ESKT 

6.1 De conceptstandaard moet de ESKT worden voorgelegd; de ESKT bevestigt de ESRT. 
 

§ 7 
Overeenkomst standaards met de Europastandaard 

7.1 Landen die een ras erkend hebben dat in de ERL staat, verplichten zich om de standaardtekst en de 
standaardafbeelding van deze rassen met die van de in de ELRT vermelde SBI binnen de context van 
hun standaard over te nemen. 

7.2 Geen EEST-lid mag de standaard wijzigen zonder toestemming van de SBI. Uitzondering is het 
toevoegen van kleuren. (zie § 9) 

 
§ 8 

 Kenmerken voor de EST en daarvan afgeleide standaards 
8.1 Op standaards van rassen die in de  ELRT zijn opgenomen, moet de in die lijst vermelde SBI respectievelijk 

vervangende SBI, in dat geval  met het land van oorsprong, duidelijk vermeld staan.  
De standaard van de SBI, resp. vervangende SBI is de officiële ESRT voor het betreffende ras. 

8.2 Standaards van andere Landen die inhoudelijk met de ESRT overeenkomen, mogen als kenmerk van 
conformiteit van het EE-logo worden voorzien. 

 
§ 9 

Erkenning van kleurslagen (korte samenvatting)  
9.1 Conform het besluit van de ESKT (Notulen 1998 punt 3b) is het landen toegestaan om zonder 

toestemming van de SBI kleurslagen (geen tekeningvarieteiten!) in hun standaards op te nemen.  
9.2 In geval van erkenning van toegevoegde kleurslagen moet de ESKT daarover 2eïnformeerd worden..  
9.3 De ESKT meldt deze en de eventueel daarmee gemoeid gaande standaardwijzigingen aan de lidstaten.  
 Zie ook § 9 van het EEST-reglement voor erkenning van rassen en kleurslagen 
 

 
§ 10 

In werking treden 
Vastgesteld door de ledenvergadering van de EE-sectie Sierduiven in Ovifat / B op 22-05-2009.en treedt met 
onmiddellijke ingang in werking. 
 
De Voorzitters: 
Jean Louis Frindel   (F) voorzitter van de ESKT  
Dr  Werner Lüthgen (D) voorzitter van de EEST 
 
 
Toevoeging Paragraaf 5.2 laatste zin EEST-congres 2001 in Balatonalmádi  
 
 

Wijzigen standaards 
Toevoeging Paragraaf 7.2.: Conform de Statuten van de EE, par. 12.7 mag geen land (EE-lid) zijn standaard 
zonder toestemming van de SBI wijzigen. 
 
Zie Voor wijzigingen van standaards de flowchart op www.sierduif.nl / downloads Standaardcommissie 
 

Zie op volgende pagina’s: 
 

-    het EE-standaardmodel voor sierduiven (onder)  
     het stroomschema voor wijzigen van standaards 
 
 
 
N.b. de gebruikte afkortingen zijn afkortingen zoals in de Duitse versie van dit Reglement.  

Duits is binnen de EE en diens secties de meest gebruikte omgangstaal 
 
 
 
 
 
 

Status Januari 2012 

http://www.sierduif.nl/


 

EE-Model voor sierduivenstandaards 
Conform EE-Model voor sierduivenstandaards 

 
Land van oorsprong en/of perfectie,  

 
Naam van het ras 

De naam zoals die in het land waarvoor de standaard geldt wordt genoemd. 
 

Standaardbepalende Instantie (SBI), EE-nummer. 

De Sectie Sierduiven van de Entente Européenne stelt voor elk ras het land van oorsprong en/of perfectie 

vast. Dit land is de voor de betreffende rasstandaard de Standaardbepalende Instantie (SBI). 

Een SBI kan ook een bij de EE- Sectie Sierduiven bekend samenwerkingsverband van meerdere landen c.q. 

speciaalclubs zijn. De SBI staat in de EE-rassenlijst voor sierduiven. 
De SBI bepaalt de belangrijkste raskenmerken. De specificatie daarvan kan alleen met toestemming van de 
SBI worden gewijzigd. De SBI moet op elke rasstandaard vermeld staan. 

De Nederlandse rasstandaards zijn conform de standaard van de SBI. 
 

Algemeen voorkomen 

De bij aanschouwing direct in het oog springende uiterlijk karakteristieke eigenschappen van het 

sierduivenras. Maten en gewichten zijn indicatief; de duiven hoeven niet te worden gemeten resp. gewogen. 

 
Raskenmerken 

Specificatie van de respectievelijke raskenmerken welke het sierduivenras zijn uiterlijke identiteit verschaf-
fen. Onderstaande raskenmerken moeten correct en compact worden gespecificeerd: 

 

Type:  Postuur: Lang, kort, breed, slank, gedrongen, geblokt, compact; 

Grootte: Formaat: Groot, middelgroot, klein 

Stand:  Hoogte : Hoog, middelhoog, laag; 

  Houding: “Vlak” (staart), horizontaal, licht afhellend, afhellend, sterk afhellend; 

 

Bovenstaande kenmerken kunnen in het Algemeen voorkomen worden opgenomen. 

 

Kop:  Vorm: langwerpig, kort, smal, breed, rond, hoekig, voorhoofdvulling, kopbelijning; 

  Versierselen: gladkoppig, ongekapt; soort kap: puntkap, schelpkap, breed, smal, al of geen 

zijrozetten, snavelrozet alsmede de eisen die daaraan worden gesteld: groot. klein, ovaal, 

rond, gesloten etc.  

Ogen:  Kleur van de ogen (zoals toegestaan bij verschillende kleurslagen indien van toepassing); 

bijzondere eisen als kleur iris, grootte pupil, gebroken, etc.; 

Oogranden: Structuur van de oogranden: smal, breed, aantal ringen (rijen); 

  Kleur: bleek, vleeskleurig, rood. licht, donker, pruimenblauw, in overeenstemming met de 

bevedering; 

Snavel:  Vorm: lang, middellang, kort, fors, fijn, recht, gebogen, sterk gebogen, dun, dik, vorm 

ondersnavel; Belijning met de voorkop.  

  Helling: Horizontaal ingestoken, sterk afhangend, loop snavellijn t.o.v. van het oog. 

  Kleur: overeenkomstig de bevedering wanneer in het “Kleurenblok 1998” beschreven. 

Afwijkende snavelkleur zoals blanke snavel bij gekleurde dieren, toestaan eventuele 

snavelstip c.q. (licht) aangelopen etc. 

Neusdoppen: Grootte en vorm, is sterk afhankelijk van het ras (Wratduivenrassen) 

Keel (evt.):  Goed uitgesneden, vol, keelwam. 

Hals:  Vorm van de hals vanaf de onderzijde van de kop c.q. keel tot aan de overgang naar borst 

en rug: dun, dik, lang, kort, recht, gebogen, geknikt, "soepel" etc. 

  Ballon, kropvel.  

  Veerstructuur: jabot, manen, nekkam. 

Borst:  Volume: Breed, smal, rond, vlak, opgetrokken gedragen, vooruittredend etc. 

  Bij Kropperrassen de vorm en eventuele bijzonderheden van de ballon c.q. kropvel. 

Buik (evt):  Vorm: gevuld, rond (indien van toepassing); 

Rug:  Vorm: breed, kort, lang, vlak, hol, rond; 

Vleugels:  Vorm: Kort, lang, smal, breed; 
  Dracht: op de staart rustend, de rug goed dekkend en niet kruisend betekent normale 

vleugeldracht en wordt zo ook in de standaard beschreven.  

Afwijkend daarvan vermelden zoals kruisend, onder de staart gedragen. 



 

Staart:  Vorm: Lang, kort, breed, smal, indien van toepassing het aantal staartpennen; 
  Dracht: smal, gesloten en in verlengde van de ruglijn gedragen betekent normale 

staardracht en wordt zo ook in de standaard beschreven. 

  Afwijkend daarvan vermelden zoals horizontaal/vlak, opgetrokken, gespleten, hol. 

  Bijzondere eisen zoals b.v. bij de Pauwstaart  

Benen:   Lengte: kort, middellang, lang, zeer lang; 

  Houding: recht, licht gehoekt, sterk gehoekt; 

  Inplanting: nauw, wijd; 

Beenbevedering: onbevederd, bekousd, met naakte of bedekte tenen, met korte, middellange 

of lange voetbevedering, aan gierhakken aansluitend, gesloten 

Bevedering:   glad aanliggend, losse bevedering. 

  Bijzondere eisen bij Structuurduiven. 

 
Kleurslagen 

Opsomming van de bij dit ras erkende kleurslagen c.q. tekeningvariaties volgens de standaardbenamingen.  
Formuleringen als “alle erkende c.q. voorkomende kleuren./kleurslagen” zijn niet toegestaan!! 
Ook niet wanneer de standaard is afgeleid van een (buitenlandse) standaard uit het land van oorsprong c.q 
perfectie en waarin dat wel staat en het ras in de EE-rassenlijst staat. 

De keurmeester moet bij sierduiven ook de kleur beoordelen. Zie Kleur en Tekening. 
 

Kleur en tekening 
Specificatie van standaardkleuren: staan in het NBS-standaarddeel "Specificatie van kleuren" (Kleurenblok 

1998). In de standaards wordt daarnaar verwezen. 
Deze kleuren/kleurslagen worden niet in de standaards beschreven. 

Specificatie van bijzondere c.q. rasgebonden kleuren welke niet in het Kleurenblok staan worden 

beschreven in de standaard van het betreffende ras. 

Bijzondere eisen te stellen aan de kleur: zoals glans, kleurvergelijking als goudgeel, rookkleurig etc.  

Eisen te stellen aan het vleugelpatroon: banden, krastekening, schubtekening, vinktekening; 

Eisen te stellen aan de tekening (verdeling gekleurd/wit) bij van de voor het betreffende ras erkende 

tekeningvarianten. 

 
Ernstige Fouten 

Voor het ras specifieke ernstige afwijkingen. Geen algemene uitsluitingfouten! (zie NBS-standaard). 

Kleine en minder belangrijke afwijkingen horen tot de wensen.  

 
Beoordeling 

De prioriteitsvolgorde is afhankelijk van het ras. 

 - Algemeen voorkomen, Conditie 

- Type en stand.  

- Actie, vorm van de ballon c.q. kropvel bij Kroppers 

- Hals en beenlengte (indien van toepassing, bij Kroppers, Kipduiven, Carrier, langbenige Tuimelaars)  

- Structuur bij structuurduiven 

- Kopvorm, snavelvorm, eventueel kopstructuur (kap) 

- Oogkleur, oogranden 

- Beenstructuur 

- Kleur en/of tekening 

 
Ringmaat: de internationaal vastgestelde maat van de NBS-ring in millimeters. 

 
Toegevoegde raskenmerken 

De Standaardcommissie kan in een rubriek Aanvullende informatie desgewenst kort (4 á 5 regels!) 

geformuleerde informatie c.q. kenmerken, opnemen welke voor de fokker interessant zijn, maar voor de 

keurmeester niet van belang of niet vast te stellen zijn zoals, karakter, temperament, baltsgedrag, vliegstijl, 

tuimelen, hoogte, vliegduur e.d.) Deze rubriek valt buiten de standaard 

 
Aanvullende informatie 

Kort over oorsprong, herkomst, vliegstijl,geschiedenis e.d. 
 

Jaar van publicatie 
Status december 2011 

 

Zie voor stroomschema standaardwijzigingen volgende pagina 



 

EE-procedure voor het wijzigen van standaards van rassen in de EE-Rassenlijst 
EE = Entente Europénne ‘d Aviculture et de Cuniculturee 
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Indiener Wijzigings 
voorstel 

Speciaal 

club? 

Speciaalclub 

indiener 

Wijziging
? 

Speciaalclub  

SBI 

O.K.? 

Standaardcommissie 
SBI 

O.K.? 

Europese 
Standaardcommissie 

voor Sierduiven 
ESKT 

 

Wijziging = afwijken van 
standaard van SBl 

Correctie = aanpassen 
aan standaard van SBl 

Wanneer voor het ras 
een speciaalclub bestaat:  

eerst goedkeuring van 
de speciaalclub 

De ESKT wijzigt de 
Europastandaard  

conform standaard SBl 

1
/
1 

1 

Standaardcommissie 
Indiener 

O.K.? 

Sp. club 
SBl ? 

SBl betekent  
Standaardbepalende 

Instantie (land) 

 

Nieuwe 
standaard 

SBI 

1
1 

Standaardcommissie 
Indiener 

 

Standaardcommissie  
wijzigt standaard 

conform standaard SBl 

 

OK? PROBLEEM! 

 
 
 
 

   Nee  

 

Ja 

conclusie 

= correctie 




