
Reglement voor het houden van rasgebonden Europashows  voor 
Sierduiven (REST) 

 
Inleiding 

Overeenkomstig Artikel 12.11 van de EE-Statuten kunnen, met toestemming van de betreffende EE-
sectie, Europashows voor rassen of rasgroepen (REST)in lidstaten van de EE worden gehouden. 
Deze tentoonstellingen bieden voor bepaalde rassen een betere vergelijking van de stand van het ras 
in de Europese competitie dan bij om de drie jaar door de EE toegekende Algemene Europashow en 
verheugen zich in toenemende populariteit. Voor het houden van dergelijke gebeurtenis moeten 
bepaalde regels in acht worden genomen, die aansluitend op het Reglement voor Europashows van 
de EE -zijn vastgelegd.  
 

§ 1 
Termijnen 

1.1. REST mogen eenmaal per jaar per tentoonstelling –seizoen voor een ras of rasgroep worden 
gehouden.  

1.2. REST moeten bij voorkeur in verschillende landen worden georganiseerd. 
Het twee maal achtereen organiseren door het zelfde land moet worden vermeden.  

1.3. In het tentoonstellingsseizoen met een grote Europashow  (EE-ES) (vanaf  
1 september tot 31 maart) mogen geen REST worden georganiseerd (bescherming)  
Vergelijkbare tentoonstellingen kunnen als internationale tentoonstellingen worden  
georganiseerd, waarbij eveneens de termijnbescherming volgens Par 2 van het EE-reglement 
voor de organisatie  van Europashows in acht moet worden genomen. 

1.4. Internationale tentoonstellingen zonder toestemming van de EE mogen niet Europashow 
genoemd worden. 

 
§ 2 

Aanvraaprocedure 
2.1. Elk land dat lid is van de EE kan bij de betreffende EE-sectie aanvragen voor het houden van 

REST indienen. Deze aanvraag moet door de betreffende bond vóór 31 januari van het jaar 
voorgaande aan het jaar waarin de ESRT plaats zal vinden schriftelijk bij de sectievoorzitter 
worden ingediend opdat deze nog op de agenda van de sectievergadering kan worden 
opgenomen. 

2.2. Bij de aanvraag moeten plaats en datum van de tentoonstelling worden vermeld. 
Daarnaast moet worden vermeld welke landen geacht worden aan de REST deel te nemen. 

2.3. Een REST kan als zelfstandige tentoonstelling worden georganiseerd, hij kan ook bij een andere 
tentoonstelling worden ondergebracht  

2.4. De tentoonstellingsorganisator verplicht zich geen verdere activiteiten te ondernemen voordat 
toestemming voor het plaats doen vinden van de sectievoorzitter is ontvangen 

 
§ 3 

Werving 
Voor een representatieve REST moet de organisator de buitenlandse speciaalclubs informeren, 
opdat die fokkers aan de REST deelnemen.  
Ingeval van landen waar voor het/de betreffende ras(sen) geen speciaalclub bestaat moeten de 
nationale bond of de EE-gedelegeerde worden geïnformeerd. 
Adressen op de EE-Internetsite (Gedelegeerden)  

 
§ 4 

Rassen 
Alle rassen en kleurslagen die in de Europastandaard (ESRT), de EE-lijst voor sierduivenrassen 
(ELRT) of in de standaards van de EE-lidstaten staan vermeld, kunnen worden ingezonden.  
 

§ 5 
Ringmaat, maximum leeftijd 

De ingeschreven duiven moeten een gesloten niet afschuifbare voet ring met de EE- en -landencode 
en jaargang dragen. Sierduiven mogen niet ouder zijn dan 6 jaar.  
 
 
 



§ 6 
Keurmeesters  

Om een ordelijke keuring zeker te stellen moet het keurmeestercorps niet alleen bestaan uit nationale 
keurmeesters, maar zullen (naar verhouding van het aantal ingezonden dieren) ook keurmeesters uit 
landen van waaruit dieren zijn ingezonden, respectievelijk uit het land van herkomst worden ingezet. 
 

§ 7 
Beoordeling, predikaat 

De beoordeling van de dieren moet volgens Europese maatstaven (Eurostandaard) plaats vinden,. 
Voor sier duiven moet het puntensysteem van 90 – 97 en 0 punten worden toegepast. 

 
§ 8 

Prijzen 
Door de EE wordt voor door de EE-sectie akkoord bevonden REST een Europa-medaille beschikbaar 
gesteld. 
De staat de deelnemende landen vrij om aan de door de organisatie beschikbaar gestelde prijzen, 
aanvullende prijzen toe te voegen. 
 

§ 9 
Eretitels 

9.1.Conform het Reglement voor Europashows van de EE kan de titel Europakampioen aan 
individuele dieren worden toegekend wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- Bij tenminste 16 aangemelde dieren van hetzelfde ras uit ten minste twee landen, wordt, 

onafhankelijk van het geslacht aan het beste dier de titel van Europakampioen toegekend. 
Wanneer kleurslagen per ras (niet over groepen) aan deze voorwaarde (16 dieren uit 2 landen) 
voldoen, dan is voor die kleurslag aan deze voorwaarde reeds voldaan. 
De overblijvende dieren van dat ras worden dan in een klasse samengevat om eventueel nog 
een Europakampioen vastte stellen. 

- Zijn per ras meer dan 32 dieren uit drie landen ingeschreven, dan wordt aan het beste 
mannelijke en aan het beste vrouwelijke dier de titel Europakampioen toegekend. 
Dat geldt ook voor kleurslagen indien aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

- Voor de titel Europakampioen moet tenminste het predikaat 94 punten zijn toegekend. 
- Het staat de tentoonstellingorganisatie vrij om de voorwaarden aan te scherpen teneinde het 

aantal Europakampioenen te reduceren.  
9.2.De tentoonstellingorganisatie zal aan de vaststellen van winnaar van de titel Europakampioen een 

representatieve oorkonde beschikbaar stellen waarop de naam van de tentoonstelling, het ras 
(Europashow voor…..) en de plaats waar deze heeft plaats gevonden, zichtbaar staan vermeld. 

9.3. Eventuele verdere titels alleen met toestemming van de EE. 
 

§ 10 
Zeldzame rassen 

Voor zeldzame rassen kunnen de bovenstaande voorwaarden in de geest van artikel 10.3 van het 
Reglement voor Europashows van de EE worden verminderd.  
Er moeten echter inzenders uit tenminste twee landen deelnemen met minstens 20 duiven 
deelnemen. Om dit te realiseren mogen ook rassen worden samengevoegd.  
 

§ 11 
Catalogus, Verslag 

11.1. In de catalogus  moeten Kampioenen en resultaten extra duidelijk vermeld staan . De TTO dient 
daarvoor met de Speciaalclubs samen te werken. 

11.2. Na afloop van de REST moet aan de sectievoorzitter een kort verslag van de REST en een 
catalogus worden toegezonden 

 
§ 12 

In werking treden 
Vertaald uit het EE-Reglement zur Durchführung rassebezogener Europaschauen. 
op de EE-Internetsite Sierduiven en daarna gerubriceerd. 
Het Internet document bevat dezelfde tekst. 
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