Reglement voor erkenning van sierduivenrassen door de
Europese Standaardcommissie voor Sierduiven (ESKT)
Opname in de EE-lijst voor Sierduivenrassen (ELRT)
Erkenning van kleurslagen
§1
Erkenning van nieuwe rassen
1.1. Elk bij de EE aangesloten land ((bevoegde instantie) heeft het recht om bij de ESKT Nationale rassen voor
Europese erkenning, d.w.z. opname in de ELRT voor te stellen.
1.2. Dit verzoek moet schriftelijk vóór 1 maart bij de voorzitter van de ESKT worden aangemeld, opdat het nog in
datzelfde jaar in de ESKT kan worden besproken.
1.3. Van het voorstelde ras moet een eenduidige standaardbeschrijving in de Duitse taal (desnoods in de
Engelse) worden ingediend, vergezeld van enkele afbeeldingen (foto’s/ tekeningen) die de typische
raskenmerken duidelijk weergeven.
1.4. Voor de standaardbeschrijving is bij de ESKT-secretaris een voorbeeld te verkrijgen. (EE-Standaardmodel).
§2
Onderscheid met andere rassen.
2.1. Voor EE-erkenning moet het ras in tenminste twee direct opvallende kenmerken duidelijk met die van reeds
erkende rassen verschillen.
Ter onderbouwing van de besluitvorming is het gewenst dat een heldere formulering van de verschillen in
raskenmerken met bijna gelijke rassen mee te zenden.
2.2. Wanneer de ESKT van mening is dat het voorgestelde ras teveel gelijkenis c.q. te weinig onderscheid
vertoont met een bestaand en reeds in de ELRT opgenomen ras wordt het verzoek vooreerst afgewezen.
2.3. Voorstellen die het land van oorsprong aantoonbaar met andere landen definitief heeft afgestemd moeten
worden gerespecteerd.
§3
Voorstellen voor beoordeling door de ESKT
3.1. De ESKT kan, ter beoordeling van gespecificeerde raskenmerken een voorstelling op een Europashow of,
na overleg met de ESKT, op een met de ESKT bepaalde andere grote tentoonstelling verlangen.
3.2. De voor te stellen dieren moeten in een afgescheiden klasse worden opgesteld.
Ze moeten door twee ESKT-leden worden beoordeeld, zonodig met ruggespraak met een deskundige uit
het land van oorsprong.
3.3. De dieren krijgen een beoordeling, een predikaat en, indien beschikbaar gesteld, ook prijzen.
§4
Toetsing door de ESKT
4.1. De toetsingsprocedure van de ESKT is vastgelegd in het Reglement voor de ESKT
§5
Verhouding tot de richtingwijzende standaard.
5.1. In de ELRT kan bij een ras ook EE staan, wanneer er voor een ras meerdere standaards bestaan die in
principe gelijk zijn, maar verschillend worden geïnterpreteerd.
In dat geval kan de ESKT een ontwerp voor een normstandaard maken en deze aan de jaarvergadering
van de EE-sectie Sierduiven voorleggen teneinde een uniforme fokrichting, resp keuring in de EE-landen
ras te bereiken.
5.2 In geval het een ras betreft dat uit een niet bij de EE aangesloten land stamt, moet het land dat dit ras erkend
zou willen hebben zijn standaardontwerp, zo mogelijk met de standaard uit het land van oorsprong (indien
bestaand) aan de ESKT voorleggen.
De ESKT toetst dit ontwerp, corrigeert eventueel en legt het voor aan de vergadering van de EE-Sectie
Sierduiven (EEST)
Bij aanname is dat dan de Europastandaard.
Het land (zijn bond resp. standaardcommissie) dat de standaard aan de ESKT heeft voorgelegd is
daarmee de standaardbepalende instantie = SBI. (§10).

§6
Opname van een ras in de ELRT.
6.1. De ESKT legt zijn standpunt, respectievelijk voorstellen voor definitieve besluitvorming voor aan de
EEST. Bij acceptatie door de EEST wordt het ras in de ELRT opgenomen.
§7
Erkenning van rassen door andere EE-lidstaten.
7.1. Voor een nationale erkenningprocedure moet in geval van in een ander EE-land reeds erkend ras, in
principe één voorstelling voldoende zijn, mits bevredigende kwaliteit.
§8
Overname van kleurslagen bij renovatie van standaards
8.1. Kleurslagen die in de standaard van de SBI worden vermeld dienen bij renovatie c.q. wijziging van de
betreffende standaard in de andere landen overgenomen en middels publicatie aan de standaards worden
toegevoegd.
8.2. Bij overname uit standaards van andere landen dienen de kleurslagen met correcte benaming in de
betreffende standaard te worden vermeld.
Het begrip “alle erkende kleurslagen”.mag niet worden toegepast.
Voor alle kleurslagen moet een passende omschrijving in de standaard worden opgenomen.
§9
Erkenning van nieuwe kleurslagen.
9.1. Conform de statuten van de EE en het besluit van de EEST heeft elk land het recht om voor zijn eigen
standaard, zonder toestemming van hun SBI, bij alle rassen kleurslagen te erkennen (geen
tekeningvariëteiten).
De specifieke raskenmerken mogen niet gewijzigd worden!
Erkenning van kleuren door andere landen moet worden gerespecteerd.
De erkenningprocedure hoeft niet te worden herhaald
9.2. Erkenning van kleurslagen moet steeds door de bevoegde Standaardcommissie worden bevestigd.
Kleurslagen moeten duidelijk in de standaard worden beschreven.
9.3. Wanneer een bij een ras nieuw erkende kleurslag reeds bij een ander ras is erkend, dan volstaat in de
standaard alleen de naam van de kleurslag.
Zo niet, dan moet de nieuwe kleurslag in de standaard van het betreffende ras worden beschreven.
9.4. De opname van nieuwe kleurslagen moet door de bevoegde nationale standaardcommissie bij de ESKT
worden aangemeld.
9.5. De ESKT adviseert de andere landen om de erkenning zonder verdere procedure over te nemen.
Op Europashows (ook ras- en rasgroep-gebonden) moeten de keurmeesters over alle in de EE of nationaal
erkende kleurslagen geïnformeerd zijn, in het bijzonder de toezichthoudende (HEP)-keurmeesters, opdat
deze regulerend kunnen ingrijpen wanneer een keurmeester de Bemerking N.E. wil laten aftekenen.
§10
Standaardbepalende instantie (SBI).
10.1. Door veranderde nationale grenzen kunnen gebieden die tot vroegere landen van oorsprong behoorden
(voor 1940), thans in andere landen liggen.
In de ERL is daarom het begrip oorsprong vervangen door standaardbepalend.
De betreffende landen (bond, standaardcommissie) zijn de standaardbepalende instanties (SBI).
De landencodes zijn ongewijzigd.
Zie ook § 4 van het EEST-reglement voor de Europastandaard voor Sierduiven (ESRT).
§ 11
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

Zie ook de flowchart voor erkenning van rassen en kleurslagen en opname in de
Europese Rassenlijst (ELRT)op de NBS-Internetsite

