Uittreksel uit het Tentoonstellingsreglement
voor de keurmeester diergroep SIERDUIVEN

Dit uittreksel is ontleend aan
het Tentoonstellingsreglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) en het
Tentoonstellingsreglement voor de Verenigingstentoonstelling en Promotiedagen (RVT)

Paragraaf- en lidnummers corresponderen met de paragraaf- en lidnummers
in het Tentoonstellingsreglement
Afkortingen:
KLN
NBS
FB

= Kleindier Liefhebbers Nederland
= Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen
= Facilitair Bureau

PARAGRAAF 1. DEFINITIES
Lid 1. Kleindierententoonstelling
Een kleindierententoonstelling is een door één of meer bij KLN of NBS aangesloten organisatie(s)
bijeengebrachte verzameling dieren van diergroepen zoals in Paragraaf 5, lid 1 van dit reglement
genoemd, met het doel deze dieren:
- naar raskenmerken, conditie, enz. te doen beoordelen door bevoegde keurmeesters, volgens door
de bonden vastgestelde standaards
- het door de keurmeester de betere, c.q. beste dieren te laten vaststellen; hiervoor worden
doorgaans prijzen beschikbaar gesteld (sport-, competitie-element)
- al dan niet voor het publiek ten toon te stellen
- eventueel te koop aan te bieden
Lid 4. Jongedierendag, Open dag(en) en overige bijzondere dagen
Deze dagen hoeven niet bij het FB te worden aangemeld.
Jongedierendag
Een Jongedierendag is een bijeenkomst van alleen fokkers-leden van de organiserende vereniging met
hun dieren en waarbij geïnteresseerd bezoek aanwezig kan zijn, waarbij bij voorkeur jonge dieren worden
beoordeeld en waarbij voorlichting kan worden gegeven.
Een Jongedierendag moet in principe vóór 1 oktober worden gehouden; zij kan door één of meerdere
verenigingen gezamenlijk worden gehouden, alleen voor eigen leden.
Aanwezige dieren kunnen worden beoordeeld door een keurmeester, of besproken door, bij voorbeeld,
een geroutineerde fokker.
Alleen een keurmeester is bevoegd om aan dieren die behoren tot de groep waarvoor de keurmeester
geheel of gedeeltelijke bevoegdheid heeft, een predikaat volgens het ROT paragraaf 12 lid 9 toe te
kennen.
Het predikaat U en/of 97 punten mag niet worden toegekend.
In geval van een vermelding moet dit een onder het ROT paragraaf 12 lid 10 genoemde Vermelding zijn.
Open dag(en) / promotiedag(en)
Open dag(en) / promotiedag(en) is/zijn bedoeld voor binding tussen de leden van de organiserende
vereniging.
Doel is het stimuleren van contacten met de gemeenschap, het kweken van belangstelling voor en het
geven van voorlichting over de kleindierenliefhebberij, c.q. de dieren. Voor (een) open dag(en) wordt geen
vraagprogramma uitgegeven en wordt ook niet officieel gekeurd.
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Speciaalclubdag
Een speciaalclubdag is een bijeenkomst van leden van een speciaalclub, eventueel gasten.
Doel is het stimuleren van de onderlinge binding tussen de fokkers en/of het bespreken/keuren van dieren
ter bevordering van de uniformiteit en kwaliteit van raskenmerken en kennis van ras(sen).
Raskeuring
Een raskeuring is een bijeenkomst van fokkers van een ras, een beperkt aantal verwante of in één
speciaalclub ondergebrachte rassen voor keuring met doorgaans als doel het bereiken van uniformiteit in
raskenmerken, in interpretatie van de standaard en/of in uniformiteit in keuren.
Bijzondere keuring en/of wedstrijd
Dit zijn keuringen als trommelkeuringen bij Trommelduiven, ringslagwedstrijden bij Ringslagers of andere
bijzondere vliegstijlen etc. bij sierduiven.
Hierbij kan, voor zover daarvoor beschikbaar, geheel of gedeeltelijk naar de standaard van de betreffende
rassen of enige normstelling omtrent bijzonder gedrag worden gekeurd c.q. gejureerd.
N.B: Er zijn uiteraard vele tussen- en andere vormen mogelijk.

Paragraaf 2. ALGEMENE VOORWAARDEN
Lid 3. Voldoen aan de bepalingen van het Tentoonstellingsreglement
De tentoonstelling moet worden gehouden volgens de bepalingen in het Tentoonstellingsreglement.
Dit geldt ook voor een verenigingstentoonstelling die bij een ander evenement wordt ondergebracht
zoals Landbouwtentoonstelling, Tuin- of andere beurs etc.
De bepalingen zijn bindend voor de tentoonstellingsorganisatie alsmede voor allen die als bestuurslid,
inzender, keurmeester, commissaris, of op welke andere wijze dan ook, medewerking aan die tentoonstelling verlenen.
Lid 13. Vrije toegang tot de tentoonstelling
Personen die uit hoofde van hun functie bij de tentoonstelling zijn betrokken hebben vrije toegang.
(Dierenarts, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Brandweer, Politie, ambterende
keurmeester) en personen die in het bezit zijn van een geldige legitimatiekaart, uitgegeven door het FB
(geen keurmeesterslegitimatiebewijs!).

PARAGRAAF 4. DEELNEMERS EN MEDEWERKERS AAN DE TENTOONSTELLING
Lid 2. Bepalingen voor buitenlandse inzenders
Buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de normen die ten aanzien van het georganiseerd zijn in
hun land zijn gesteld. Zij moeten het registratienummer bij hun organisatie op het inschrijfformulier
vermelden. Buitenlandse fokkers kunnen op tentoonstellingen waar dat is toegestaan dieren inschrijven
die behoren tot de rassen of kleurslagen die in hun land wel, maar in Nederland niet erkend zijn.
Lid 3. Medewerkers
Hieronder worden verstaan bestuursleden van de organiserende vereniging(en), commissarissen, helpers
en keurmeesters.
Lid 5. Keurmeester
Uitnodiging
De tentoonstellingsorganisatie moet keurmeesters uitnodigen die bij één van de bonden of een
overeenkomstige buitenlandse organisatie staan ingeschreven.Zie voor buitenlandse keurmeester Lid 6.
Voor de Nederlandse keurmeesters gelden de bepalingen van het Reglement keurmeesters (o.m. de
vergoedingen). Elke Nederlandse keurmeester en vereniging aangesloten bij één van de bonden heeft
dat in zijn bezit.
Bevoegdheid
Keurmeesters mogen geen eigen dieren keuren.
De keurmeester mag alleen rassen keuren waarvoor hij bevoegd is.
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Dispensatie open tentoonstelling
Wanneer de verscheidenheid van het aantal ingeschreven rassen de gezamenlijke bevoegdheid van de
voor de tentoonstelling gecontracteerde keurmeesters te boven gaat, kan voor keurmeesters met
bevoegdheid voor rassen binnen de betreffende diergroep ontheffing (dispensatie) worden
aangevraagd. Zie Dispensatiereglement NBS (Bijlage 7).
Dispensatie verenigingstentoonstelling
Voor het keuren van een beperkt aantal dieren van een ander ras of soort binnen dezelfde diergroep kan
dispensatie bij de betreffende bond worden aangevraagd
Zie Dispensatiereglement NBS (Bijlage 7).
Dit geldt niet voor buitenlandse keurmeesters.
Keurcontract
De keurmeester bevestigt zijn bereidheid om op de tentoonstelling te komen keuren via DigiKeur of met
het opzenden van een keurcontract aan de tentoonstellingsorganisatie.
Dat mag niet vroeger dan 1 maart voorafgaand aan het seizoen waarin de tentoonstelling zal plaats
vinden.
Verplichtingen keurmeester-tentoonstellingsorganisatie v.v.
Partijen mogen een keurcontract na onderling overleg en met wederzijds goedvinden verbreken.
Zij moeten daarvan mededeling doen aan de functionaris van de betreffende bond.
Indien een keurmeester zich, zonder een geldige reden, niet aan het contract houdt, is hij verplicht de
andere partij de eventuele schade, die het gevolg is van zijn verzuim, te vergoeden.
Bij verschil van mening over de oorzaak of bedrag van de schade beslist het FB.
Wanneer een keurcontract is afgesloten kan de keurmeester weigeren de keuring te verrichten wanneer
niet wordt voldaan aan de bepalingen genoemd in Paragraaf 12.
De tentoonstellingsorganisatie mag in die gevallen de keurmeester de overeengekomen vergoeding
noch geheel, noch gedeeltelijk onthouden noch hem aansprakelijk stellen voor de ontstane onkosten,
vertraging of anderszins, als gevolg van deze niet verrichte keuring.
Het tentoonstellingsbestuur dient aan het FB te melden wanneer de keurmeester in gebreke blijft.
Wanneer de tentoonstellingsorganisatie in gebreke blijft dient de gedelegeerde dit te melden aan het FB.
Lid 7. Verzorging van de keurmeesters
De keurmeester moet vóór aanvang van de keuring koffie met iets eetbaars (een broodje, plak
koek/cake o.i.d) en tijdens onderbreking van de keuring of daarna, een passende maaltijd worden
aangeboden.
Aan ambterende keurmeesters of zij die daarvoor waren uitgenodigd, moet door de
tentoonstellingsorganisatie een doorlopend toegangsbewijs op naam worden verstrekt.
Lid 8. Schrijvers en aandragers op tentoonstellingen
Schrijver
De tentoonstellingsorganisatie moet bij elke keurmeester zorgen voor een vaardige schrijver met een
duidelijk handschrift.
Wanneer een keurmeester een eigen schrijver wil meebrengen, dan dient hij daarvoor tijdig toestemming
te vragen aan de tentoonstellingsorganisatie.

PARAGRAAF 6. MERKEN
Lid 4. Niet erkende merken, diskwalificatie
Wanneer wordt vastgesteld dat in Nederland door anderen dan de beide bonden ringen c.q. merken in
omloop worden gebracht, dan zijn dat niet door de erkende ringen c.q. merken.
Alle dieren die met niet door de bonden erkende ringen c.q. merken zijn gemerkt en zijn geboren in het
jaar waarin de ringen c.q. merken in omloop zijn gebracht moeten worden gediskwalificeerd.
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PARAGRAAF 7. HET VRAAGPROGRAMMA
Lid 8. Het verstrekken van het vraagprogramma
Tenminste 14 dagen vóór aanvang van de tentoonstelling, moet een vraagprogramma zijn gezonden
aan:
- Iedere gecontracteerde keurmeester.

PARAGRAAF 10. VERZORGING VAN DE DIEREN
Lid 3. Zieke, van ziekte verdachte, onreine en/of verwonde dieren
Voor zieke, onreine of verwonde dieren moet een aparte stal worden ingericht op een plaats gescheiden
van de tentoonstellingsruimte en gescheiden naar ziek, verwond en onrein.
Onder onreine dieren ook te verstaan met parasieten behepte dieren.
Zieke, van ziekte verdachte of onreine dieren moeten op last van de toeziend dierenarts, de ambterende
keurmeester, de gedelegeerde of leden van het tentoonstellingsbestuur terstond uit de
tentoonstellingsruimte worden verwijderd.
Wanneer een keurmeester tijdens de keuring bij een dier ziekte, verwonding, parasieten of mishandeling
vaststelt, moet de aanleiding tot verwijdering uit de tentoonstellingsruimte op de beoordelingskaart
worden vermeld en door een getuige (andere keurmeester, lid van het tentoonstellingsbestuur) op de
kaart worden bevestigd

PARAGRAAF 12. BEOORDELING, PREDIKATEN, PUNTEN
Lid 1. Keuring, aantal te keuren dieren, avondkeuring
Alle ingezonden dieren moeten ter beoordeling aan keurmeester worden aangeboden.
De keurmeester mag bij de tentoonstellingen waarop dit reglement van toepassing is, uitsluitend
rassen keuren waarvoor hij bevoegd is, behoudens dispensatie.
De keurmeester moet alle hem ter keuring aangeboden dieren beoordelen, mits wordt voldaan aan de
in deze paragraaf vermelde bepalingen.
De keurmeester mag geen schriftelijke beoordeling noch een predikaat geven aan een dier anders dan
als ingezonden.
De keurmeesters mogen niet meer dan onderstaand aantal dieren, die ter keuring worden
aangeboden, keuren.
Voor overschrijding van het maximum aantal te keuren nummers is de tentoonstellingsorganisatie
verantwoordelijk.
Het maximum aantal op een keurdag aan een keurmeester ter keuring aangeboden als enkel nummer
ingeschreven dieren bedraagt 80.
Een volière sierduiven geldt voor 3 nummers (maximaal 27 volières per keurmeester)
Bovenstaande laat onverlet dat 80 nummers het maximale aantal te keuren nummers is.
In uitzonderingsgevallen (geringe overschrijding, keuring van (een) hele klasse(n), een ras of rasgroep,
plotselinge afwezigheid van een keurmeester, e.d.) mag het maximum aantal van 80 ter keuring aangeboden enkele nummers met maximaal 10 worden overschreden.
Twee keuringen op dezelfde dag
Alleen bij verenigingstentoonstelling mogen per kalenderdag twee keurcontracten worden afgesloten.
In de betreffende diergroep mag maar één keurmeester voor de keuring van de dieren in die groep
gecontracteerd worden.
Maximaal 80 dieren per kalenderdag.
Avondkeuring
Avondkeuringen voor open shows zijn niet toegestaan tenzij gelijktijdig wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
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1. De dieren moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang van de keuring zijn ingekooid, zodat ze kunnen
acclimatiseren;
2. Er alleen een avondkeuring gehouden wordt, dus verder geen andere (dag)keuringen;
3. De kunstverlichting moet van voldoende intensiteit en kwaliteit zijn om de dieren en hun kleur en
tekening goed te kunnen beoordelen;
4. Aan een keurmeester worden maximaal 50 dieren ter keuring aangeboden en de betreffende
keurmeester mag die dag geen andere keuring aangenomen hebben;
5. De keuring, inclusief de eindkeuring is uiterlijk 22.00 uur afgerond;
6. Voor aanvang van de keuring wordt aan de keurmeesters een avondmaaltijd verstrekt
overeenkomstig het gestelde in het ROT. Lid 2.
Lid 2. Informatie aan de keurmeester
De tentoonstellingsorganisatie moet uiterlijk acht dagen vóór de keuring aan elke gecontracteerde
keurmeester mededelen welke rassen en hoeveel dieren hem ter keuring worden aangeboden.
In geval van een niet in Nederland erkend ras tevens welke kleurslag(en).
Hem moet een duidelijke routebeschrijving naar het tentoonstellingsgebouw worden verstrekt.
Lid 4. Hulpmiddelen en assistentie bij het keuren
De tentoonstellingsorganisatie moet ervoor zorgen dat de keurmeester bij het begin van een keuring
beschikt over:
- een duidelijke lijst met de te keuren nummers
- een duidelijke lijst van de te verdelen prijzen
- een schrijver (Paragraaf 4, lid 3).
De tentoonstellingsorganisatie moet zorgen voor tafels en stoelen voor keurmeesters en schrijvers.
Het gebruik van keurstokjes is alleen tijdens het keuren toegestaan.
Lid 5. Beoordelingsomstandigheden.
De keuring moet plaatsvinden bij voldoende daglicht of daarmee gelijk te stellen kunstlicht.
Bij de keuring kunnen toeschouwers worden toegelaten mits de keurmeester daarmee op voorhand
instemt.
Het toelaten van toeschouwers moet in het vraagprogramma worden vermeld.
Niemand mag de keurmeester van zijn werk afleiden, zich met de keuring inlaten of de keuring
anderszins verstoren.
Lid 6. De beoordeling en waardering van de te keuren dieren.
De keuring
Op alle tentoonstellingen zal gekeurd worden volgens de geldende terminologie in de standaards
zoals die door de Nederlandse bonden zijn vastgesteld.
Voor buitenlandse dieren zie Paragraaf 4, lid 2.
De beoordelingen zullen op een beoordelingskaart worden geschreven in de Nederlandse taal.
Handmatig, de tekst niet uitwisbaar en het (eventuele) duplicaat goed leesbaar.
Een doorhaling moet door de keurmeester worden geparafeerd.
De keurmeester beoordeelt allereerst of het hem ter keuring aangeboden dier in overeenstemming is met
de op de beoordelingskaart vermelde kenmerken: ras, kleurslag, geslacht, leeftijd.
De keurmeester beoordeelt de kwaliteit van de raskenmerken volgens de voor dat ras geldende
standaard.
Voor sierduiven in volières één beoordeling voor de collectie.
De dieren worden niet in de hand gekeurd, maar op afstand beoordeeld op vandaar herkenbare
raskenmerken en uniformiteit.
De dieren worden niet uit de volière genomen.
De keurmeester geeft vervolgens een waardeoordeel: predikaat, eventueel een vermelding volgens,
Paragraaf 12 lid 9 respectievelijk lid 10.
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Na het keuren van het dier leest de keurmeester het merk hardop, de schrijver vermeldt dit op de
beoordelingskaart.
Van sierduiven in volières hoeven geen ringnummers te worden vermeld.
De keurmeester moet de beoordelingskaart persoonlijk ondertekenen (paraaf of handtekening) of de
bovenste én de onderliggende kaart van een stempel met zijn naam voorzien.
Na het keuren van de klasse bepaalt de keurmeester de kwalitatieve rangorde van de gekeurde dieren
volgens Paragraaf 12, lid 11.
De uitspraak van de keurmeester is definitief.
De keurmeester moet de lijst van de te verdelen prijzen invullen c.q. laten invullen en voor vertrek met de
beoordelingskaarten inleveren bij het tentoonstellingssecretariaat.
Wanneer een keurmeester daarom verzoekt, is de tentoonstellingsorganisatie verplicht hem de
bescheiden, waarop hij tijdens de keuring de behaalde predikaten en gewonnen prijzen heeft ingevuld, ter
inzage te zenden.
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht deze bescheiden gedurende één jaar, na afloop van de
tentoonstelling, te bewaren
Voor eventuele klachten over een beoordeling door een keurmeester gedaan of over zijn gedrag wordt
verwezen naar Paragraaf 17, lid 2.
Toekennen van het puntenpredikaat 97
Wanneer op een tentoonstelling meerdere keurmeesters dieren van een bepaalde groep keuren, dan kan
een keurmeester, als hij aan een dier 97 punten wil toekennen, een deskundige keurmeester met
bevoegdheid tot het keuren van het betreffende ras raadplegen.
Is voor een tentoonstelling een hoofdereprijzenjury of zijn deeljuries benoemd, dan is alleen het door het
tentoonstellingsbestuur voor de betreffende keurmeester aangewezen lid gerechtigd het puntenpredikaat
van 97 punten, middels akkoordbevinding op de beoordelingskaart te bevestigen.
Dit lid van de ereprijzenjury moet vóór aanvang van de keuring door het tentoonstellingsbestuur aan de
keurmeester bekend worden gemaakt.
Indien de hoofdereprijzenjury niet met het verlenen van 97 punten kan instemmen, is de keurmeester toch
gerechtigd zijn eigen inzicht te volgen.
Uitsluitingsfout
Uitsluitingsfouten staan in de standaard van de betreffende bond.
De keurmeester moet bij een uitsluitingsfout de aard van de fout op de beoordelingskaart vermelden.
Verkeerde Klasse
Wanneer ras, kleurslag, leeftijd en/of geslacht niet met het vermelde op de beoordelingskaart
overeenkomen moet dit worden gecorrigeerd.
Er moet een beoordeling en bekroning worden gegeven, maar het dier komt niet voor een bepaling van
rangorde en prijzen in aanmerking.
Aan het predikaat moet de vermelding V.Kl (Paragraaf 12, lid 10) worden toegevoegd.
Lid 7. De Hoofdereprijzenjury (HEP-jury)
Hoofdereprijzen moeten worden toegekend door de HEP-jury.
Deze kan bestaan uit één, of als er meer dan twee keurmeester met een A-bevoegdheid aanwezig zijn,
door drie keurmeester die in het vraagprogramma zijn vermeld.
C-keurmeesters mogen geen deel uitmaken van een HEP-jury, tenzij wordt gekeurd door enkel Ckeurmeesters.
De dieren ingezonden door een HEP-keurmeester komen niet in aanmerking voor een hoofdereprijs
wanneer ze behoren tot de dieren die hij met anderen als HEP-keurmeesters moet beoordelen.
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De HEP-keurmeesters zijn voor hun keuze beperkt tot de dieren die daarvoor door de ambterende
keurmeesters zijn aangewezen.
De ambterende keurmeester dient daartoe het kooinummer van het voor te dragen dier aan de
tentoonstellingssecretaris op te geven.
Het behaalde predikaat zal niet aan de HEP-keurmeesters bekend worden gemaakt.
Lid 8. Het bepalen van de hoofdereprijzen
Het bepalen van de hoofdereprijzen kan bij sierduiven geschieden door middel van het toekennen van
punten.
Het door de keurmeester hoogst geplaatste dier krijgt 10 punten, elk volgend geplaatst dier telkens één
punt minder.
Wanneer de HEP-keurmeester aan een voorgedragen dier een uitsluitingsfout vaststelt, moet in overleg
met de voorzitter van de HEP-jury 0 punten worden toegekend.
Het dier dat na optelling van deze puntenwaardering de meeste punten heeft verworven is winnaar van
de hoofdereprijs. Bij een gelijk aantal punten gaat het dier met 2 x 10 punten voor.
De toekenning van de punten geschiedt zonder overleg tussen de HEP-keurmeesters.
Voor het toekennen van punten blijven de dieren ingekooid.
Voorselectie is mogelijk door per verschillende rasgroepen, bijvoorbeeld Kropperrassen, e.d. de beste te
laten meedingen naar de hoofdereprijzen.
Wanneer een hoofdereprijs winnend dier een lager predikaat heeft gekregen dan de overige dieren
behorende tot die groep waarvoor de hoofdereprijs is uitgeloofd, moet het predikaat worden verhoogd.
Voordat de HEP-jury hiertoe overgaat, moet zij eerst de ambterende keurmeester van het voornemen in
kennis stellen en informeren of hij het predikaat verhoogt.
Indien het horen van de ambterende keurmeester niet mogelijk is, of de ambterende keurmeester wil niet
tot verhoging van het predikaat overgaan, moet de HEP-jury het predikaat verhogen onder vermelding
van deze handeling op de beoordelingskaart.
Lid 9. Predikaten
Aan alle op een keuring of tentoonstelling ingezonden dieren wordt, in overeenstemming met hun waarde,
door de keurmeester een puntenpredikaat toegekend.
De in lid 6 van deze paragraaf bedoelde puntenpredikaten zijn voor Sierduiven: 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91,
90 en 0 punten.
Lid 10. Vermeldingen.
Afwezige dieren (Absent)
Bij vastgestelde afwezigheid van een ingeschreven dier moet op de beoordelingskaart ABSENT worden
vermeld.

Diskwalificatie (DIS)
De vermelding "DIS" moet worden gegeven wanneer de inzender aan het dier handelingen heeft verricht
die in strijd zijn met de reglementen of voorschriften voor de betreffende diergroep, respectievelijk groep
of .
Een dier dat niet identificeerbaar is (bij leesbaar merk is een dier identificeerbaar)), een niet erkend merk,
een afschuifbare niet-voorgeschreven ring, een ingegroeide ring, een doorgeknipte ring, een
valnestcontrole-ring of een ander herkenningsteken draagt of een dier waarmee fraude is gepleegd, moet
de vermelding "DIS" krijgen.
Verkeerde klasse (VKl)
Wanneer een dier buiten de schuld van de tentoonstellingsorganisatie naar klasse verkeerd is ingekooid
moet aan het predikaat de vermelding “VKl.” (Verkeerde Klasse) worden toegevoegd.
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Niet te beoordelen (NTB)
Wanneer een dier niet op kwaliteit te beoordelen is omdat essentiële raskenmerken (nog) niet te
beoordelen zijn doordat het dier, bijvoorbeeld, te jong is, ernstig in verharing of de rui is, geen actie toont
of zich zeer agressief gedraagt, kan de vermelding “NTB” (Niet te beoordelen) worden toegepast.
Niet erkend ras of kleurslag (NE)
Een dier van een niet erkend ras of een niet erkende kleurslag zal de vermelding "NE" ontvangen.
Lid 11. Rangorde
De keurmeester moet in elke klasse bij puntenpredikaten hoger dan 92 rangorde vaststellen.
De rangorde wordt aangeduid door aan het puntenpredikaat de aanduiding 1e, 2e, 3e, enz. te doen
voorafgaan, zijnde dan de 1e, 2e, 3e, enz. plaats in die klasse.
Deze aanduidingen worden gegeven voor tenminste 4 dieren indien in die klasse zijn ingeschreven 10
dieren of minder, voor tenminste 5 dieren bij 11 tot en met 15 en voor tenminste 6 dieren bij 16 en meer
dieren in die klasse.
Het is niet toegestaan in een klasse meer dan één 1e, 2e, 3e, etc. toe te kennen.
Lid 12. Punten voor het vaststellen van collectieprijzen
Indien in het vraagprogramma prijzen worden uitgeloofd, niet zijnde hoofdereprijzen, waarbij de
toekenning geschiedt op basis van punten, dan moeten hiervoor de puntenpredikaten worden gebruikt.
PARAGRAAF 13. PRIJZEN (te winnen prijzen)
Lid 1. Het toekennen van prijzen
Het toekennen van ereprijzen geschiedt door de ambterende keurmeester.
Het toekennen van hoofdereprijzen geschiedt door de HEP-jury (Paragraaf 12, Lid.7).
Lid 5. Hoofdereprijzen
Hoofdereprijzen zijn prijzen die alleen gewonnen kunnen worden door het beste dier en het beste dier op
één na van een tentoonstelling in één groep of door het beste dier van een vooraf in het
vraagprogramma aangegeven rasgroep of het beste mannelijk en het beste vrouwelijk dier van een
tentoonstelling, zowel oud als jong, met dien verstande dat het niet geoorloofd is een hoofdereprijs voor
meer dan het beste dier op één na uit te loven.

PARAGRAAF 15. DE CATALOGUS
Lid 4. Verstrekken van de catalogus
Uiterlijk binnen twee weken nadat de tentoonstelling is gehouden, moet een catalogus zijn uitgereikt of
verzonden aan de in Paragraaf 7, lid 8 genoemde instanties en personen (dus ook de keurmeester).

PARAGRAAF 16. FRAUDE, OVERTREDINGEN VAN DIT REGLEMENT, OP TE LEGGEN
MAATREGELEN/SANCTIES
Lid 1. Fraude
De ambterende keurmeester (met getuigenis van een lid van het tentoonstellingsbestuur), de
tentoonstellingsorganisatie en, voor zover aangewezen, de gedelegeerde, moeten binnen 3 weken na
het beëindigen van de tentoonstelling, inzenders wegens onregelmatig handelen melden aan het FB.
====================
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