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 Versie  20-09-2019 
Samenvatting richtlijnen keurmeesters voor districtskeuring en Nederlands kampioenschap. 
 
Algemeen: 

• We mogen keuren t/m 95 punten, theoretisch maximum van elke vogel is 95 punten (voor een excellente vogel). 
• Alle vogels enkeling, in een stam of in een stel worden gekeurd op kwaliteit. 
• Betere vogels wegzetten en in principe overige eerst gaan keuren.  
• Niet strooien met punten, punten, moeten wel verdiend worden. 
• 92 punten is maximum voor een vogel zonder prijs, behalve in de stellen en stammen.  
• Alleen prijswinnende vogels bij de enkelingen mogen 93, 94 of 95 punten krijgen. 
• In een stel of stam kunnen wel vogels zitten van 93 of hoger, ook als het stel of stam geen prijs wint. 
• Het punt verschil tussen prijswinnende vogels en de eerste niet prijswinnende vogel blijft met uitzondering tussen de derde prijs en vierde vogel 

gehandhaafd. Dit geld ook bij de stammen en stellen. 
o Er hoeft geen punt verschil meer te zitten tussen de derde prijswinnende vogel en vierde niet prijswinnende vogel. 
o Tussen de eerste, tweede en derde vogels moet wel een punt verschil zitten.  
o Zijn er twee of is er maar 1 prijswinnende vogel dan wel altijd één punt verschil tussen de prijswinnende en eerstvolgende niet prijswinnende 

vogel.  
• Bij Stellen worden geen eenheidspunten meer toegekend. 
• Vogels uit de stammen en stellen doen niet mee bij de prijzen voor de enkelingen.  
• Alleen de BoS vogel mag naast uit de enkelingen ook uit een stam of stel komen. 
• Toekenning van punten is niet afhankelijk van het aantal vogels in de groep, d.w.z. dat er in alle groepen ongeacht het aantal vogels zowel bij de 

enkeling, stel of stam, kampioen, zilver en brons kan vallen. 
• Bij districtstentoonstellingen worden in alle groepen, zowel bij de enkelingen, de stellen, als bij de stammen, 3 prijzen (mits de minimale punten  zijn 

behaald) beschikbaar gesteld. Te weten Kampioen, Zilver en Brons.  
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Minimum aantal punten  
Minimum aantal punten voor een bondsprijs op DTT senioren en jeugd: 
 enkelingen stellen stammen 
 senioren jeugd senioren jeugd senioren jeugd 
Harzers 85 82 170 164 340 328 
Waterslagers 114 111 228 222 456 444 
Timbrado’s 82 79 n.v.t. n.v.t. 328 316 
Overige vogels 91 91 180 180 364 364 
Stammen is inclusief eenheidspunten. 
Stellen waarbij tussen de vogels onderling 3 of meer punten verschil is in punten, kunnen niet voor een prijs bij de stellen in aanmerking komen. 

 
Enkelingen 
 
Senioren 
Aanwijzen prijzen Algemeen Kampioen (Best of Show) in zes categorieën (deze kunnen ook  op een enkeling in een stel of stam vallen). 
1. Zangkanaries 
2. Kleurkanaries 
3. Postuurkanaries 
4. Tropische vogels, inclusief hybriden, uitheemse duiven en uitheemse grondvogels 
5. Europese vogels, inclusief Europese duiven en Europese grondvogels 
6. Parkietachtigen (alle kromsnavels) 
 
Jeugd 
Aanwijzing prijzen Algemeen Kampioen (Best of Show) jeugd in drie categorieën. 
1. Alle kanaries 
2. Alle kromsnavels 
3. Alle tropen/overige vogels 
 
Algemeen Kampioen (Best of Show)  
 
Bij het aanwijzen van een “Best of Show” komen alleen de vogels met hoogste punten in aanmerking.  
Hiervoor zijn formulieren kandidaat Best of Show beschikbaar die u als leidinggevende keurmeester ontvangt en voor aanvang van de keuring aan de 
keurmeesters uitreikt. De keurmeesters wijzen uit alle door hen gekeurde groepen de hoogst gewaardeerde kandidaat aan en vullen het formulier in. De 
leidinggevende keurmeester verzamelt alle ingevulde formulieren en gaat de vogels controleren, en laat ringencontrole uitvoeren. Indien alles akkoord is, 
wordt zo mogelijk in gezamenlijk overleg bepaald, welke vogel(s) de Best of Show is in de genoemde categorie (aanwijzen alleen door de keurmeesters met 
de bevoegdheid in deze categorie). De leidinggevende keurmeester vult het formulier van de Best of Show vogel(s) daarna volledig in en overhandigd deze 
aan het districtsbestuur. 
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Op de DTT en NK doen alleen de  hoogst gewaardeerde vogels als enkeling uit een stam of stel ook mee voor de BoS.  
 
 
Een in een verkeerde groep ingeschreven vogel, hoe goed hij ook is, komt niet in aanmerking voor de prijzen die te verdelen zijn in de groep waarin hij is 
ingeschreven en de groep waartoe hij zou behoren. De vogel kan echter gewoon Best of Show worden. Dit geldt hetzelfde voor een stam, welk geen stam 
blijkt te zijn of waar een vogel uitgevallen is. Ook hier worden de overige vogels gewoon beoordeeld op kwaliteit, terwijl deze niet in de prijzen kunnen vallen 
in die groep. Maar de hoogst gewaardeerde vogel kan wel meedoen als Best of Show. 
 
De reeds behaalde prijs blijft gehandhaafd. 
Indien bepaald wordt dat een groepskampioen van 93 c.q. 94 punten in een categorie wordt aangewezen als kandidaat “Best of Show” terwijl er in dezelfde 
categorie nog hoger gewaardeerde vogels zijn, kan aan deze Algemeen kampioen (BoS) alsnog 94 resp. 95 toegekend worden. 
 
Vogels absent. 
Voor alle vogels die absent gemeld zijn, wordt op de keurlijst geschreven de vermelding: Absent 
 
Maximum aantal punten voor enkelingen, stellen en stammen (senioren en jeugd). 
Uitgangspunt vooraf: Er moet een verschil in het eindtotaal zijn tussen prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars. 
 
Voorbeeld 
Prijs Enk  Stellen Totaal  Stammen Stam 

Punten 
Totaal 

Kampioen 95  95 94 189  95 94 94 93 +4 380 
Zilver 94  94 93 187  94 94 93 92 +4 377 
Brons  93  94 92 186  94 93 93 92 +4 376 
Geen prijs 93  94 92 186  94 93 93 92 +4 376 
Er zijn variabelen mogelijk, dit is echter keurtechniek!  

De leidinggevende keurmeester controleert de blinde lijsten zodra deze in zijn bezit zijn of alles correct is, en deelt vervolgens de keurmeesters in. 
 
Tot slot.  
Zorg als leidinggevende dat de keurende keurmeesters alle blinde lijsten volledig ingevuld bij u inlevert. Laat de keurmeesters hun naam (stempel) op de 
blinde lijsten zetten. U gebruikt deze om te controleren of alle vogels in de groep gekeurd zijn en de prijzen in de groep correct zijn gegeven. 
 

 


