Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester
Artikel 1. Algemene Bepalingen.
Lid 1.
Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van
de N.B.S. onverminderd van kracht.
Lid 2.
Waar in dit reglement gesproken wordt over rassen, worden daarmee bedoeld de in Nederland
erkende sierduivenrassen.
Lid 3.
Waar in dit reglement gesproken wordt over een kandidaat, wordt daarmee ook een kandidate
bedoeld.
Lid 4.
Waar in dit reglement gesproken wordt over een examen wordt in voorkomende gevallen daar ook
een herexamen mee bedoeld.
Lid 5.
Het examen bestaat uit 3 delen, een theoretisch-, een mondeling- en een praktisch gedeelte.
Het theoretisch examen is een algemeen, niet rasgebonden deel, waarvan het met goed gevolg
afleggen van een examen hiervoor, voorwaarde is om deel te nemen aan de mondelinge- en
praktische examens. De gang van zaken bij het theoretisch examen wordt nader uiteengezet in artikel
6.
Alvorens een kandidaat praktisch examen mag doen voor een ras, dient hij voor het mondeling
examen van dat ras geslaagd te zijn.
Tijdens het mondeling examen wordt de kandidaat getoetst op zijn kennis van de betreffende
standaard van de rassen waarvoor hij examen wenst te doen.
Slaagt een kandidaat de eerste keer niet voor het mondeling examen dan wordt hij op een door het
bestuur nader te bepalen tijdstip dat jaar, in de gelegenheid gesteld een herexamen af te leggen.
Het praktisch examen wordt afgenomen tijdens de Bondsshow en eventueel een andere, daartoe door
het NBS bestuur aan te wijzen show en bestaat uit het in de praktijk verrichten van een keuring van
enige dieren van een ras, het schrijven van de beoordelingskaart en het toelichten van de beoordeling
ten overstaande van de examinatoren.
Lid 6.
Het raadplegen van standaard, boeken e.d. en het vragen van adviezen is tijdens het examen niet
toegestaan.
Artikel 2. Voorwaarden voor deelname aan het examen.
Lid 1.
Een kandidaat moet tenminste 21 jaar oud zijn en van onbesproken gedrag .
Lid 2.
Een kandidaat moet middels een schriftelijke bevestiging van het secretariaat van de NBS aantonen
dat hij/zij minstens 5 jaren achtereen, voorafgaand aan het examen, in het bezit is geweest van een
door de NBS uitgegeven fokkersnummer.
Lid 3.
Alvorens tot het praktisch examen te worden toegelaten moet een kandidaat in de 2 jaar voorafgaand
aan het examen op tenminste 3 tentoonstellingen bij 3 verschillende keurmeesters als schrijver
geassisteerd hebben.
Hij moet daarvan schriftelijke verklaringen van die keurmeesters kunnen overleggen.
Artikel 3. Bekendmaken data en plaats(en) van de examens.
Lid 1.
Tenminste 2 maanden vóór de datum waarop de examens zullen worden gehouden, worden datum
en plaats in het Bondsblad en/of op de website van de NBS bekend gemaakt.
Lid 2.
Het praktische examen zal gewoonlijk tijdens de Bondstentoonstelling worden gehouden.
Indien hiervan wordt afgeweken, dan zal dit tijdig vóór de datum van dat examen in de in het
Bondsblad en/of de website van de NBS worden bekendgemaakt.
Lid 3.
In de regel geldt dat, wanneer een door de kandidaat gevraagd examenras niet op de tentoonstelling
waar de kandidaat examen voor dat ras zou afleggen, blijkt te zijn ingezonden, hij er zelf voor moet
zorgen dat dat ras aanwezig is.

Artikel 4. Aanmelding voor het examen.

1

Lid 1.
De aanmelding geschiedt uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat van de examencommissie, voordat
de datum van aanmelding is verstreken.
Lid 2.
De aanmelding moet voor ieder deel van het examen afzonderlijk geschieden, met dien verstande dat
een kandidaat die voor de eerste keer aan het examen deelneemt, zich met één formulier voor het
schriftelijk en voor het theoretisch/mondeling examen kan aanmelden.
Lid 3.
Een kandidaat kan zich voor het praktisch- en het mondeling examen voor ten hoogste 15 rassen voor
elk examen aanmelden.
Lid 4.
Het verschuldigde examengeld moet tenminste 3 weken vóór het examen zijn voldaan.
Wordt het examengeld niet tijdig betaald, dan vervalt de aanmelding voor dat examen.
Lid 5.
Tenminste één week voor een examen ontvangt de kandidaat daarvoor een oproep, waarin datum, tijd
en plaats van het examen zijn vermeld.
Lid 6.
Wordt zonder geldige reden niet aan het examen deelgenomen, dan kan geen aanspraak op
terugbetaling van het examengeld worden gemaakt.
Artikel 5. Kosten voor deelname aan het examen.
Lid 1.
De kosten voor deelname aan het examen worden door het bestuur van de NBS vastgesteld.
Lid 2.
Reis- en verblijfkosten, alsmede kosten voor toegang tot de tentoonstelling waar het praktische
examen wordt gehouden, zijn voor rekening van de kandidaat.
Artikel 6. Examenvakken, examenstof, cursus.
Lid 1.
De NBS leidt personen op tot sierduivenkeurmeester.
De examens die leiden tot de keurbevoegdheid worden door en onder verantwoordelijkheid van de
NBS afgenomen.
Het examen voor sierduivenkeurmeester bestaat uit 3 onderdelen.
1e theoretisch examen
Tijdens dit examen wordt de kennis getoetst die de kandidaat heeft over de
onderwerpen die in de opleiding zijn behandeld.
Als de kandidaat dit (eenmalige) examen met goed gevolg heeft afgelegd, dan krijgt
hij toegang tot de examens m.b.t. de specifieke rassen.
2e mondeling examen
Tijdens dit examen wordt de kandidaat door één of meerdere examinatoren bevraagd
over zijn kennis van de rassen waarvan hij heeft aangegeven examen voor te willen
doen.
3e praktisch examen
Tijdens dit examen moet de kandidaat per opgegeven ras een aantal dieren
beoordelen en hierover een beoordelingskaart maken conform de daarvoor geldende
regels. De kandidaat wordt dus getoetst op zowel de kennis van het betreffende ras
als op de wijze waarop hij de betreffende beoordelingskaart heeft ingevuld.
Lid 2
De opleiding voor het theoretisch examen bestaat uit de volgende onderdelen.
1. Uiterlijke kenmerken en hun benamingen, vakuitdrukkingen en algemene begrippen.
2. Taakinhoud van de keurmeester, sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid en
omgangsvormen.
3. Grondbeginselen van de erfelijkheidsleer
4. De anatomie van de duif
5. Voeding
6. Ziekten (incl. gebreksymptomen)
7. Examenreglement
8. Organisatie kleindierensport
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De examenstof wordt ontleend aan de door de examencommissie opgegeven literatuur, in het
bijzonder aan:

Het door de NBS uitgegeven boek “Genetica bij duiven”

Het door de NBS uitgegeven boekje “Opleiding voor sierduivenkeurmeester”

De NBS standaard: “Vaktermen”, “Algemene richtlijnen” en “Diskwalificerende- en
uitsluitingfouten”

De statuten en het huishoudelijk reglement van de NBS

Het Reglement Facilitair Bureau KLN-NBS

Het FB Tentoonstellingsreglement

Het Reglement Keurmeesters

Het “Handvest voor de sierduivenkeurmeester” van de NBS en de Nederlandse
vereniging van sierduivenkeurmeesters

Het NBS examenreglement

De reglementen van de EE
Indien de opleiding vanwege te weinig deelname of overmacht niet wordt gehouden, dan moet de
kandidaat zich op eigen initiatief op het examen voorbereiden.
Artikel 7 Examen
Lid 1.
In het mondeling examen wordt nagegaan of de kandidaat voldoende kennis heeft van de
Standaardbepalingen van het ras waarvoor examen wordt afgelegd. Voorts wordt nagegaan of hij op
de hoogte is van de huidige stand van dat ras, van de specifieke “fijnheden” en voor het ras gebruikte
vaktermen en kennis heeft van de fokproblemen die zich bij dat ras kunnen voordoen.
Lid 2.
Wanneer bij een schriftelijk examen gewerkt wordt met meerkeuzevragen of open schriftelijke vragen,
dan mogen de kandidaten het stuk/de stukken waarop de vragen vermeld staan niet behouden en
dienen zij deze direct na het onderhavige examen weer in te leveren.
Lid 3.
De examenkandidaat dient zich goed voor te bereiden, onder meer door het bezoeken van ervaren
fokkers en/of fokkersdagen, het bestuderen van het ras en de beoordeling daarvan op de
tentoonstellingen.
Lid 4.
De mondelinge- en praktische examens worden zo mogelijk afgenomen door twee examinatoren.
Lid 5.
Een kandidaat die voor de allereerste keer theoretisch- en/of mondeling examen doet en daarbij twee
keer wordt afgewezen, wordt pas 5 jaren na het afleggen van het laatste examen als hiervoor
bedoeld, in de gelegenheid gesteld opnieuw examen af te leggen.
Lid 6.
Heeft een kandidaat met goed gevolg mondeling examen voor een ras afgelegd, dan dient hij binnen
3 jaar voor dat ras met goed gevolg praktisch examen af te leggen.
Lid 7.
Bij het praktische examen moet de kandidaat binnen de daarvoor gestelde tijd schriftelijk en/of
mondeling een beoordeling geven over de aan hem ter keuring aangewezen dieren en/of
(mondelinge) vragen van de examencommissie beantwoorden.
Het eerste praktische examen van een kandidaat geschiedt schriftelijk: schrijven van een beoordeling
met puntenpredikaat en klassering. Volgende examens kunnen zowel mondeling als schriftelijk
worden afgenomen.
Lid 8.
Voor een ras kan alleen examen worden gedaan als van dat ras tenminste 3 exemplaren op de
tentoonstelling, waar het examen wordt afgenomen, aanwezig zijn. Is dat niet het geval dan blijft de in
lid 8 genoemde termijn van 3 jaar onverminderd van kracht.
Lid 9.
Indien een verplicht examenras in 3 jaar vanaf het eerste jaar dat de kandidaat praktisch examen
wenst te doen in het betreffende ras niet is ingestuurd op de bondsshow, vervalt de verplichting om
voor dit bewuste ras een praktisch examen af te leggen.
Lid 10.
Wordt een kandidaat bij het praktische examen voor een ras afgewezen, dan mag hij, met
inachtneming van de in lid 5 genoemde termijn van 3 jaar, voor dat ras één keer herexamen afleggen.
Hij moet zich daarvoor volgens de in artikel 4 genoemde regels aanmelden.
Het aantal rassen waarvoor herexamen wordt afgelegd, wordt in mindering gebracht op het in artikel
4, lid 3 genoemde aantal.
Lid 11.
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Het herexamen als bedoeld in het vorige lid is uitsluitend bedoeld voor kandidaten die bij het reguliere
examen zijn afgewezen voor een bepaald ras/bepaalde rassen of voor het schriftelijk examen. Hoge
uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld aantoonbare ziekte e.d. zulks ter beoordeling van het
examenbureau.
Artikel 8 Resultaat examen
Lid 1.
De kandidaat wordt direct na afloop van het mondeling en/of praktisch examen door de betreffende
examinatoren op de hoogte gesteld van de uitslag van het examen..
Lid 2
Indien de geëxamineerde voor een examen of voor (een) ras(sen) wordt afgewezen, dan kan hij
daartegen in beroep gaan bij de secretaris van de examencommissie en vervolgens bij het bestuur
van de NBS.
Artikel 9 Bevoegdheden
Lid 1.
De kandidaat mag tegelijkertijd examen doen voor meerdere subgroepen, met een maximum van 15
rassen per examen.
Als een kandidaat geslaagd is voor een (sub)groep, dan krijgt hij de gedeeltelijke bevoegdheid van
NBS-sierduivenkeurmeester.
Indien een kandidaat is geslaagd voor alle groepen, dan krijgt hij de volledige bevoegdheid van NBSsierduivenkeurmeester.
Lid 2
Als een keurmeester aangeeft te stoppen met keuren en naderhand op dit besluit terug komt, dan
behoudt hij zijn bevoegdheid mits de aanmelding geschiedt binnen drie jaar na afmelding.
Bij een langere termijn beslist het NBS-bestuur in samenspraak met de examencommissie.
Lid 3.
De commissie beziet éénmaal per 5 jaar de actualiteit van de examenrassen en adviseert het bestuur
van de NBS.
In voorkomende gevallen geldt een overgangsregeling, welke door het bestuur van de NBS in overleg
met de examencommissie naar billijkheid wordt vastgesteld.
Een overzicht van de (sub)groepen is vastgelegd in een bijlage behorende bij dit artikel.
Artikel 10. Slotbepalingen
Lid 1.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Het bestuur zal van de genomen beslissingen mededeling doen in het Bondsblad en/of op de website
van de NBS.
Een genomen beslissing blijft geldig tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Is de werking
van de genomen beslissing gedurende een langere periode nodig, dan zal het bestuur in de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een voorstel tot wijziging van dit reglement doen.
Lid 2.
Dit reglement kan op voorstel van het bestuur of van de in artikel 4 van de Statuten genoemde leden
door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 1999 en gewijzigd in de Algemene
Ledenvergaderingen van 16 juni 2001,12 juni 2004, 10 juni 2006 en opnieuw vastgesteld op 11 juni
2011.

Uitgave: maart 2016.
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Bijlage bij artikel 9 lid 3 van het examenreglement van de NBS
Overzicht van de (sub)groepen ten behoeve van de NBS-sierduivenkeurmeester
examens.
Vastgesteld door de Algemene Vergadering van de NBS op 11 juni 2011.
A t/m L:
Indien voor alle rassen per letter het
het mondeling examen is behaald, dan
volstaat het slagen voor het praktisch examen
voor één van deze rassen voor het verkrijgen van
bevoegdheid voor alle rassen met deze letter.

Groep kropperrassen
Subgroep Spaanse kropperrassen
Marchenero kropper
Valenciana kropper
Gaditano kropper
Laudino Sevillano

Subgroep Nederlandse kropperrassen
Hollandse kropper
Voorburgse schildkropper
Holle kropper

Subgroep overige kropperrassen
Engelse (dwerg) kropper
Brünner kropper
Norwich kropper
Silezische kropper
A Steiger kropper
A Steller kropper
Groep Kip-, Wrat- en Vormduivenrassen
Subgroep Vormduiven
Cauchois
Damascener
Lahore
B Poolse Lynx
B Strasser
B Coburger leeuwerik
Subgroep Wratduiven
Carriër
Dragoon
C Valkenet
C Neurenberger bagadet

Subgroep Kipduiven
Engelse modena
King
Malthezer kipduif
Duitse modena

Subgroep Postduivenrassen
Nederlandse schoonheidspostduif
Duitse schoonheidspostduif
Genuine homer
Show racer
Exhibition homer

Groep Kleurduivenrassen

Subgroep I Neurenberg-, Thüringer- Sakische
en Zuidduitse Kleurduivenrassen
Neurenberger leeuwerik
Neurenberger zwaluw
Thüringer zwaluw
Saksische vleugelduif
D Saksische witstaart
D Zuidduitse schildduif
D Zuidduitse moorkop
Groep tuimelaar- en hoogvliegerrassen
Subgroep Mid. en langsn. tuim.
Oosterse roller
Deense tuimelaar
Engelse ekstertuimelaar
H Speelderke
H Rijnlandse ringslager
H Danziger hoogvlieger

Subgroep II overige Kleurduivenrassen
Vinkduif
IJsduif
Hyacintduif
Spreeuwduif
E Deense svaber
E Luzerner goudkraag
E Frankische schildduif

Subgroep Nederlandse tuimelaars
Oud Hollandse tuimelaar
Nederlandse hoogvlieger
F Groninger slenk
F Gelderse slenk
Nederlandse helmduif
Amsterdamse baardtuimelaar
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I
I
I
I

Weense mid.sn. tuimelaar
Nonduif
Rshewer tuimelaar
Felegyhazer tuimelaar
Noord. Kaukasische post.tuim.
Taganroger tuimelaar

G Hagenaar
G Amsterdamse tippler

J
J
J
J
Groep Structuurduiven-, meeuwen- en trommelduivenrassen
Subgroep structuurduiven
Oud Hollandse kapucijn
Pauwstaart
Raadsheer
Krulduif
Chinese meeuw
Indiase Pauwstaart
K
K
K

Subgroep kortsnavelige tuimelaars
Engelse langvoorhoofdtuimelaar
Engelse kortvoorhoofdtuimelaar
Stettiner tuimelaar
Berlijnse kortsnavelige tuimelaar
Budapester tuimelaar
Stettiner tuimelaar
Weense kortsnavelige tuimelaar
Reinoog

Subgroep meeuwduiven
Oud Hollandse meeuw
Oosterse meeuw
Italiaanse meeuw
Oudduitse meeuw
Figurita meeuw
Afrikaanse meeuw
Anatolische meeuw
Duitse kleurstaart meeuw

Subgroep trommelduiven
Arabische trommelduif
Snavelgekapte trommelduif
Altenburger trommelduif
L Boecharijse trommelduif
L Duitse dubbelgekapte trommelduif
L Frankische trommelduif
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