Reglement Zichtkeuring
Algemeen
Bij een zichtkeuring wordt van de keurmeester een oordeel gevraagd over de duiven, die
tentoongesteld zijn, zonder dat hij deze in de hand heeft genomen.
Er zijn twee soorten zichtkeuringen, t.w.
-

Zichtkeuring A
Een zichtkeuring, waarbij een collectie getoond wordt, die als één geheel gezien moet worden
en waarbij het hoofdzakelijk gaat om het beoordelen of de getoonde duiven familiaire
overeenkomsten vertonen.
Gelet dient te worden op eenheid van kleur, postuur en oogkleur. Daarnaast dient de indruk
en conditie beoordeeld te worden.
Mede op basis van de gemaakte aantekeningen wordt de rangschikking van de prijswinnende
collecties bepaald.
Deze wijze van keuren is geschikt voor grote kampioenendagen, waarbij in korte tijd de
rangschikking moet worden bepaald.

-

Zichtkeuring B
Een zichtkeuring, waarbij de onderdelen van de duif met behulp van de speciale
zichtkeuringslabel beoordeeld worden. Hiervoor geldt het hierna volgende reglement.
Indien een duif onderdeel uitmaakt van een collectie, dan worden de punten per duif
genoteerd en vervolgens opgeteld. Daarnaast wordt aan de groep als totaal een score
toegekend (van 1 t/m 10). Hiervoor gelden dezelfde normen als genoemd onder Zichtkeuring
A.
De klassering wordt bepaald op basis van de behaalde scores. Bij gelijk puntentotaal beslist
de eenheid van de collectie.
Betekenis van de te behalen punten:
1
zeer slecht
6
voldoende
2
slecht
7
ruim voldoende
3
zeer onvoldoende
8
goed
4
onvoldoende
9
zeer goed
5
bijna voldoende
10
uitmuntend

1. Kop (belijning en uitmonstering, incl. oogranden)
Vereisten:
De grootte van de kop is in verhouding tot het overige van de duif: aan de bovenzijde afgerond en
naar achteren geleidelijk overgaand naar de nek, zonder onderbreking vanaf het puntje van de snavel.
De kop is goed gevuld tussen de ogen.
De neusdoppen zijn gelijkmatig en symmetrisch, wit van kleur en bij een doffer niet te fijn. De snavel is
stevig en gesloten als de duif in rust is.
De hals is mooi afgerond, zogenaamd uitgesneden.
De oogranden zijn duidelijk aanwezig, gelijkmatig, niet te grof en zonder grote vergroeiingen. De kleur
is wit, grijs of roze.
De kop straal het geslacht uit.
Fouten:
Te grove of te kleine kop.
Vernepen kop.
Te vierkante of te platte kop.
Te grove neusdoppen
Asymmetrische neusdoppen.

Een kuif.
Snavel niet goed gesloten of te lang, te week, te slap.
Weggekweekte oogranden, gedeeltelijk verdwenen oogranden of te grove oogranden.

2. Oog (ligging en uitdrukking)
Vereisten:
De ogen liggen goed ingesloten tussen de oogranden. Aan de achterkant van het oog is enige ruimte
toegestaan.
De kleur van de iris speelt geen rol. De ogen zijn gelijk van kleur. Bij bonte duiven zijn verschillend
gekleurde ogen toegestaan.
De ogen zijn diep glanzend en levendig en stralen klasse uit.
De pupillen zijn beweeglijk.
Fouten:
Nat en verkleurd oog.
Geheel donkere of zwarte ogen.
Fletse oogkleur.
Te grote of misvormde pupil.
Aan voor-, boven- en of onderzijde niet gesloten.
Domme of slome uidrukking.

3. Gevederte
Vereisten:
Hieronder vallen slagpennen, broekpennen, staartpennen, dekveren en donsveren.
De totale omvang de vleugel is evenredig aan het formaat van de duif.
De pluimen moeten doorlopen over de bovenstuit naar de staart.
De staart moet in gesloten toestand smal en niet te lang zijn.
De laatste slagpen moet volledig op lengte zijn op 1 februari, bij keuring voor die datum dient
beoordeeld te worden of op genoemde datum de duif volledig uitgeruid kan zijn.
Fouten:
Te lange of te korte vleugel t.o.v. het lichaam.
Te smalle of te brede pennen.
Niet volledig uitgeruid.
Beschadigde pennen en/of dekveren.
Niet volgroeide pluimen.
Strik (jabot of weerborstel).
Bevederde poten (tenen mogen niet bevederd zijn).

4. Indruk
Vereisten:
De algemene indruk omvat de goede vorm van de kop en het lichaam. Daarnaast kan de keurmeester
bij dit onderdeel tot uiting brengen wat hij (persoonlijk) in de duif ziet, al of niet met een toelichtend
woord.
De vleugels worden goed gesloten gedragen tegen het lichaam en ontmoeten elkaar boven het laatste
deel van de staart.
De algemene indruk omvat tevens het ras, de gezondheid, de intelligentie en het gemoed van de duif.
Een duif moet levenskracht, elegantie en kwaliteit uitstralen.
Het uiterlijk van een duif verraadt het geslacht.
Fouten:
Geen stevige evenwichtige indruk.
Vleugels te kort en niet gesloten gedragen.
De duif maakt geen gezonde, rassige indruk.
Uiterlijk is niet in overeenstemming met het geslacht.
De duif maakt slome indruk.

Sporen van kruising(en) met andere rassen, die eventueel de eigenschappen van de postduif
schaden.
Zichtbare fouten, die niet onder de onderdelen 1, 2 en 3 vallen, dienen bij dit onderdeel te worden
meegewogen.

5. Conditie
Vereisten:
De duif heeft een zogenaamde “vliegconditie”.
De duif is schoon van lijf en leden, met vetvlekken en wit poeder op de pluimen, strak in de veren,
vooral rond de kop, met hagelwitte neusdoppen, glanzend droge ogen, schone, glanzende poten.
De duif straalt en glanst van gezondheid.
Fouten
De duif is dof en dor in de veren.
Zichtbaar ongedierte.
Neusdoppen niet hagelwit.
Ogen dof en niet glanzend.
De duif maakt een ongezonde indruk.
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