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Deelnemende verenigingen en organisaties 

1. Elke vereniging uit Noord-Holland kan aan deze competitie deelnemen. 
2. De organisatie van Hoender- en Konijnencompetitie zal bij toerbeurt plaats vinden. 

a. reeds plaatsgevonden: 

b. De agenda voor de komende jaren is voorlopig als volgt:  
        2019 KFV de Duinstreek Schoorl 
        2020 W&O  Winkel 
        2021 Jong Leven                   Uitgeest 
        2022 De Fokkers                   Berkhout 
        2023 PPV Ons Genoegen           Koog a/d Zaan 
        2024 E.W.K.C. & P.V.  Hoorn 
        2025 Nut & Genoegen                Wieringen 
 

3. Indien door niet voorziene omstandigheden, hoe dan ook genaamd, een jaar moet worden 
overgeslagen, blijft de volgorde van de verenigingen ongewijzigd, alleen het jaartal schuift er dan 
een op. 

4. De organisatie en administratie zijn telkenmale in handen van de vereniging die bij elk jaartal op 
de agenda staat. 
De organiserende vereniging draagt er zorg voor dat een aansprakelijkheidsverzekering is 
afgesloten. 

5. De datum van de verenigingscompetitie is ieder jaar op de vierde of vijfde zaterdag van 
september.  
De aanvang van de keuring van de hoenders en konijnen is bepaald op 9.00 uur. De dieren dienen 
uiterlijk om 8.30 uur aanwezig te zijn. 
Indien niet de beschikking over twee aparte ruimten aanwezig is heeft de organiserende 
vereniging de vrijheid de diergroepen te scheiden waarbij ’s morgens de ene en ’s middags de 
andere wordt gekeurd. 
Daarbij is aanvang van deze keuring bepaald om 13.00 uur, waarbij de dieren uiterlijk om 12.30 
uur aanwezig dienen te zijn. 
Opmerking voor de organiserende vereniging: 
Deze keuring dient aangemeld te worden bij de Voedsel en Warenautoriteit. 

6. Als keurmeesters komen uitsluitend A-keurmeesters in aanmerking. 
Voor de verenigingscompetitie dient de organiserende vereniging voor elke diergroep een 
keurmeester aan te trekken waarvan bekend staat dat op een juiste en informatieve wijze de 
dieren worden beoordeeld. Daarbij is het van belang voor de twee diergroepen keurmeesters 
aan te trekken die gezamenlijk kunnen reizen. 

7. Als uitgangspunt geldt dat de aangezochte/aangetrokken keurmeester(s) niet bij een van de 
deelnemende verenigingen op de jongdierenkeuring gekeurd heeft/hebben.  

2016 Jong Leven Uitgeest 
2017 Nut & Genoegen Wieringen 
2018 Nut & Genoegen Wieringen 
 

 

2005 De Sportfokkers Bergen 
2006 H&O  Den Helder 
2007 W&O  Winkel 
2008 E.W.K.C. & P.V. Hoorn 
2009 De Fokkers Berkhout 
2010 Nut & Genoegen Wieringen 
2011 Jong Leven Uitgeest 
2012 
2013 Kotex  Den Helder 
2014 Nut & Genoegen Wieringen 
2015 Nut & Genoegen Wieringen 



De organiserende vereniging zal de aangetrokken keurmeesters een exemplaar van dit reglement 
toezenden met het verzoek zich hieraan te conformeren. 

8. De organiserende vereniging dient op de competitiedag telefonisch bereikbaar te zijn. Het 
telefoonnummer dient in de uitnodiging aan de verenigingen bekend gemaakt te worden.  

De inzendingen 

9. De organiserende vereniging dient ervoor te zorgen dat alle dieren op de juist volgorde in de 
kooien geplaatst worden. Na het inkooien moeten de kooien vrij zijn van enig kenmerk. 

10. Voor aanvang van de keuring dienen ringnummer en ras op de door de organiserende 
vereniging verstrekte beoordelingskaarten te worden ingevuld op volgorde van keuring. 

11. De volgorde van de te keuren dieren is op volgorde van verenigingen die de organiserende 
vereniging bepaald en telkens één dier per vereniging. Deze volgorde moet ook gehanteerd 
worden op het scorebord en de scoreformulieren. 

12. De in te zenden dieren voor een vereniging dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen; 
a) Voor elke diergroep geldt dat van elke vereniging ten minste drie fokkers dieren inzenden. 
b) Elke inzender dient in het bezit van een fokkerskaart en lid van de inzendende vereniging te 

zijn.  Een inzender mag slechts middels één vereniging deelnemen. 
c) Moeten voorzien zijn van een ring of oornummer met jaartal van het organisatiejaar (dus 

jonge dieren) 
d) Moeten vrij zijn van ziektes en aandoeningen, dit voor zover te constateren is door de 

fokker en organiserende vereniging. Bij het inkooien dient een geldig entbewijs te worden 
getoond. 

13. Per vereniging worden VIJF Hoenders/Dwerghoenders of VIJF Konijnen ingezonden. Als advies 
geldt: zoveel mogelijk verschillende rassen van zoveel mogelijk fokkers per vereniging. 
Voor het bepalen van het eindklassement worden alle punten van de predicaten bij elkaar 
opgeteld. 
 

De keuring 
14. De organiserende vereniging draagt er zorg voor dat er een deugdelijke verlichting aanwezig is. 

Keuren bij daglicht van alle dieren heeft echter de voorkeur. 

De uitslag 

15. De volgende puntentelling zal worden aangehouden (zie kolommen lid 15) 
Konijnen:      U- 10,    F- 9,    F- 8,    ZG- 7,    ZG- 6,    G- 5,   G- 4,    V- 3,   V- 2,    V- 1,   O- 0.     

Hoenders /Dwergh.:  U- 10,    F- 9,    F- 8,    ZG- 7,    ZG- 6,    G- 5,   G- 4,    V- 3,   V- 2,    V- 1,   O- 0.     

16. De winnende vereniging wordt bepaald volgens onderstaande regels. 
a) De vereniging met de meeste punten is de winnaar. 
b) Bij gelijk aantal punten is de vereniging met de meeste hoge predicaten winnaar 
c) Indien dan nog gelijk is het grootste aantal rassen bepalend.  
d) Voor het bepalen van de winnaar is er geen verschil tussen de hoenders en dwerghoenders 

dan wel tussen hanen en hennen of rammen en voedsters. 

 

 

 



 
 

KONIJNEN 
 
  HOENDERS 

O 0 0 punten  O 0 0 punten 
V 83-85,5 1 punt  

V 
88 1 punt 

V 86-87,5 2 punten  
89 
90 

2 punten 
3 punten 

88-88,5 3 punten  G 91 3 punten 

G 89-90 4 punten  92 4 punten 
90,5-91,5 5 punten  ZG 93 5 punten 

ZG 92-92,5 6 punten  94 6 punten 
93-94 7 punten  F 95 7 punten 

F 95-95,5 8 punten  96 8 punten 
96-97 9 punten  U 97 9 punten 

U 98-98,5 10 punten     
 
Inleggeld en prijzengeld 
 
17. Elke aan deze verenigingscompetitie deelnemende vereniging betaalt een bijdrage van € 25,00 

aan de organiserende vereniging. Hoender- en konijnencompetitie worden beschouwd als twee 
aparte competities. Deze bijdrage wordt voor de aanvang van de keuring betaald.                  
Opm.: er wordt geen inschrijfgeld van de inzenders gevraagd. 

18. Prijzen  
Voor de winnende vereniging een fraaie wisselbeker welke niet definitief is te winnen. 
De bekers worden bij het bekend maken van de uitslag uitgereikt. 

Reglementsaanpassingen 

19. Voorstellen tot wijziging van dit reglement dienen te worden genomen bij meerderheid van 
stemmen van de aangesloten verenigingen. De voorstellen dienen minimaal één maand voor de 
vergadering, waarin deze behandeld worden, door de aangesloten verenigingen ontvangen zijn.  

20. Indien er aanleiding toe is zal de vereniging die in het betreffende kalanderjaar genoemd wordt 
onder 2 van dit reglement een vergadering uitschrijven waarin zaken betreffende de hoender- 
en konijnencompetitie worden behandeld. 
Tevens draagt deze vereniging er zorg voor dat de besluiten worden vastgelegd in het reglement 
en dat het herziende reglement aan de aangesloten verenigingen wordt toegezonden. 

 

Toelichting op lid 4:  

Daar de meeste verenigingen zogenaamde gemengde verenigingen zijn, is het voor de leden van 
beide diergroepen aantrekkelijk als er gezamenlijk gereisd kan worden. Ook de tijdsduur van deze 
competitie wordt daarmee ingekort. 

Toelichting op lid 6: 

Als regel worden voor jongdierenkeuringen keurmeesters uit de omgeving aangetrokken, vaak ook 
nog door keurmeesters die geen volledige (A) bevoegdheid hebben. Op zich een goede zaak 
beginnende keurmeesters ervaring te laten opdoen!  



Toelichting op lid 11: 

Fokkers die van meerdere verenigingen lid zijn, doch bij de vereniging waarbij de fokkerskaart is 
betrokken, geen kans zien met meerdere fokkers aan de competitie deel te nemen, kunnen op deze 
wijze toch deelnemen. 

Het doel hiervan is elke fokker in de gelegenheid te stellen aan dit evenement deel te nemen.  

Als opmerking: bij een jongdierenkeuring mag geen U-predicaat worden toegekend. Echter, in deze 
opzet zou het kunnen! 

 

 

 


