
 
 

 

Lokaal bij Arys Danny – Houtmarktstraat, 146   Tel. 0478/41.50.18 

zondag  3 MAART 2019  Officiële KEURING 
 

Rolnummer 22283.  In samenwerking met de Belgische Commissie van Keurmeesters KBDB. Omtrek: onbeperkt. 
 
 

Praktisch. Er zijn enkel reisduiven toegelaten, geen showers. Jonge duiven slechts één categorie. 

Per categorie zijn er max. 3 duiven toegelaten. In totaal mag een liefhebber met max. 10 duiven deelnemen. 

GRATIS prijzen voor wie in de vijf categoriën deelneemt (5x 1e afg.) 

Inschrijven bij het bestuur (zie onderaan) of bij medewerker Luc De Backer (0478/345998).. 

Uiterlijke datum inschrijving: woensdag 27 februari. Dit is nodig voor het bestellen van het aantal 

tentoonstellingsmandjes en het bepalen van het aantal KEURDERS. 

Om tijd te winnen, graag ook de ringnummers + categorie op voorhand via mail bezorgen. 

(michaelmellaerts@telenet.be ; marc_degreef@hotmail.be ; luc_de_backer@telenet.be . 

Stricte TIMING: Inkorven tussen 9u30-10u stipt. Keuring van 10u30 – 11u30. 

Nadien nabespreking & info. Uitkorven rond 12u30. 
De beslissing van de keurmeester(s) is ontegensprekelijk. Attesten Paramyxo meebrengen. 
 
 
 

 

OUDE Duivers. 

 

BON-1: 20   15   12   gewaarb. 12 

BON-2: 40   30         rest 30 

 

OUDE Duivinnen. 

 

BON-1: 20   15   12   gewaarb. 12 

BON-2: 40   30         rest 30 

 

JAARSE Duivers (°18) 

 

BON-1: 20   15   12   gewaarb. 12 

BON-2: 40   30         rest 30 

 

JAARSE Duivinnen (°18) 

 

BON-1: 20   15   12   gewaarb. 12 

BON-2: 40   30         rest 30 

 

JONGE Duiven (°19) 

 

BON-1: 20   15   12   gewaarb. 12 

BON-2: 40   30   rest 30 
 
 
 

GRATIS PRIJZEN voor de beste in de vijf categorieën samen.         

25      20      15      10 
 
 
 

Poulesysteem. Verplichte inleg voor elke duif = 5 EURO. BON-1 is inbegrepen. Geen bijkoende kosten. 

Vrije inleg BON-2 aan 15 euro per duif. 

Inleg boven volzet op BON-1 gaat naar de 5e beste (enz.) liefhebber in de vijf categorieën samen (max. 10€). 

Prijzen per 3-tal. Prijsdeling na het maken van de uitslag. Afhouding op de prijzen: NUL %. 
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Waarop wordt er beoordeeld ??? 
 

 

 Positie 1 : Algemene indruk – Conditie 

 Score: 8 – 8,25 – 8,50 – 8,75 – 9 

 Kop : belijning, neusdoppen 

 Ogen : iris beide ogen gelijk, glanzend 

 Uitdrukking : het geslacht uitstralen 

 Konditie : vliegconditie, warm aanvoelen, vetvlek 

 Fouten : Platte kop, nat of verkleurd oog, kuif,.... 

 

 Positie 2 : Beendergestel – Borstbeen – Achtervork 

 Score: 8 – 8,25 – 8,50 – 8,75 – 9 

 Beendergestel : stevig & hard, goed op de poten 

 Borstbeen : degelijk gebogen, loopt tot achtervork 

 Achtervork : goed gesloten, stevig 

 Fouten : krom borstbeen, ongelijke of misvormde achtervork, vetbuiltje, te lange 

teennagels 

 

 Positie 3 : Vorm &vastheid rug – Lenden – Bovenstuit 

 Score: 17 – 17,25 – 17,50 – 17,75 – 18 – 18,25 – 18,50 – 18,75 – 19 

 Rug : stevige indruk, in evenredigheid tot geheel 

 Peervormig (breed naar smal) 

 Bovenstuit : goed gevuld 

 Fouten : zwakke rug, niet goed gevulde bovenstuit 

 

 Positie 4 : Evenwicht & Harmonie geheel – Spierstelsel 

 Score: 27 – 27,25 – 27,50 – 27,75 – 28 – 28,25 –  28,50 – 28,75 – 29 

 Evenwicht : goede en evenwichtige bouw 

 Harmonie geheel : alles in verhouding 

 Spieren : goed ontwikkeld, elastisch (spieren<>vet) 

 Fouten : te vet, slijtage 

 

 Positie 5 : Kwaliteit gevederte – Vleugels – Staart 

 Score: 27 – 27,25 – 27,50 – 27,75 – 28 – 28,25 –  28,50 – 28,75 - 29 

 Kwaliteit gevederte : Zacht aanvoelend 

 Vleugels : in verhouding tot de grootte van de duif, niet stram, vleugel dient zich te 

geven, achtervleugel gesloten, broekpennen kort, lenige rechtlijnige 

vleugelpennen, 4 laatste pennen vooruitspringend, minstens 10 pennen beide 

zijden 
 

 
 
 

Voorzitter – Mellaerts Michaël               Secretaris – V.D.Meersche Patrick                    Schatbewaarder –De Greef Marc 

0496/57.96.64                                          0486/29.47.45                                                    0478/27.09.70 

Onder-Voorzitter – Merckx Marc           Adj. Secretaris – Dedeyn Kevin                        Adjunct-Schatbewaarder – Marissens Marc 

0477/79.05.42                                          0498/61.08.67                                                    053/67.37.77      0477/55.18.67 

 


