Lijst van diskwalificerende en uitsluitingsfouten
uitgegeven door de Sectie Sierduiven van de Entente Européenne
A/

Diskwalificerende afwijkingen welke door de inzender zijn
aangebracht.
In Nederland hebben onderstaande afwijkingen de vermelding
DIS (diskwalificatie) tot gevolg bij:
- ongeringde duiven;
- duiven die een afneembare ring** (zie bij B **);
- duiven met een opgerekte, overgeverfde, opengesneden of
dichtgesoldeerde ring dragen;
- duiven die een ring dragen van een oudere jaargang als is
toegestaan;
- duiven die gekenmerkt zijn;
- zeer slecht verzorgde of onverzorgde duiven;
- zieke of ernstig met parasieten besmette duiven;
- duiven die ernstige beschadigingen vertonen;
duiven waarbij direct opvallend veren geknipt zijn voor het
verkrijgen van een scherpe begrenzing van kleurvelden
(tekening) of structuur (kap, voetbevedering).
Nb. alleen bij de Huhnschecke is zichtbaar bijknippen in
beperkte mate toegestaan.
- duiven waarbij handelingen zijn uitgevoerd met mechanische
en/of chemische middelen of medicijnen op bevederde of
onbevederde lichaamsdelen zoals kleuren, knippen, kleven,
buigen, breken, naaien of inplanten van veren, voor zover
dat verbetering van de kwaliteit tot doel heeft.
Nb. reinigen van loopbenen en/of oogranden met
alcohol of vettigheid (vaseline) is toegestaan;
- duiven waarbij andere handeling zijn verricht of pogingen
zijn ondernomen om de keurmeester te misleiden en zo zijn
oordeel te beïnvloeden.

B/

Aangeboren uitsluitingfouten
In Nederland hebben onderstaande afwijkingen het predicaat
O (nul / onvoldoende) tot gevolg bij:
- afschuifbare ring (te dunne poot)
- slecht ontwikkelde of te kleine duiven
- duiven zonder herkenbare raswaarde
- klaarblijkelijke kruisingsduiven
- onmiskenbaar vastgestelde skeletafwijking
- sterk krom borstbeen in S- of U-vorm
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Nb. duiven met een geringere borstbeenafwijking dan
duidelijke S- of U- vorm moeten overeenkomstig worden
bekritiseerd
- gespleten borstbeen
- misvormde tenen, ontbrekende nagel, eendenvoet
Nb. de laatste drie afwijkingen gelden niet voor duiven
met sterk ontwikkelde voetbevedering.
- misvormde snavel
- duidelijk vaststelbare misvormingen van de bevedering:
- spleetvleugel(s)
- sterke sabelpennen
- stulpvleugel(s)*
Nb. stulpvleugel: wanneer bij gesloten vleugel de mantelpennen elkaar niet correct op elkaar liggen, maar sterk
naar boven het lichaam worden gedrukt en daardoor de
rug niet afdekken. Bij rassen met zeer lange bevedering
is een strakke veerligging niet altijd te verwezenlijken,
zodat enige tolerantie moet worden betracht.
- uitgesproken hangvleugel(s)*
- meer dan 11 en minder dan 9 slagpennen aan één of aan
beide zijden
- scheve staart
- gespleten staart, ontbreken van de vetklier *
- dakveer in de staart
- meer dan 13 of minder dan 11 staartpennen*
Nb. 13 respectievelijk 11 staartpennen gelden als
ernstige fout (niet als uitsluitingfout)
- andere dan volgens de standaard verlangde oogkleur
- gebroken ogen (doorgebroken iris)
- twee verschillende ogen*
- afwijkende pupil*
Nb. kleine donkere of gekleurde vlekjes in anders gekleurde ogen zijn, afhankelijk van het ras ernstige of
lichte fouten
- sterke afwijkingen in beenstand;
- X- of O-benen
* = uitgezonderd rassen waarbij dat volgens hun standaard wordt
verlangd of is toegestaan.
C/ Tentoonstellingsfout veroorzaakt door de inzender
- Onder- of overbezette volière.
Geautoriseerd door het NBS-bestuur
d. d. 17 September 1997
Algemene Richtlijnen-2

