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nKeuringen zijn geen exacte wetenschap

door Renaat Crommen
Soms hoor je fokker klagen dat 
één van zijn dieren slechts een 
score van 93 punten behaald 
heeft, terwijl datzelfde “prachtige” 
dier ooit op een vorige show het 
eerbare predikaat 96 of meer 
behaalde. Het kan natuurlijk ook 
omgekeerd. Indien beide keurin-
gen verricht werden door twee 
verschillende keurmeesters, dan 
is dit volgens de fokker zeker het 
bewijs dat één van hun er niets 
van af weet. Meestal moet de 
keurmeester die 93 punten toe-
kende het dan ontgelden. Wan-
neer echter de beide keuringen 
door dezelfde keurmeester wer-
den gedaan, is er volgens de fok-
ker andermaal zijn onkunde aan-
getoond.

Mijn ervaring als keurmeester en 
tentoonsteller heeft me geleerd 
dat zulke snelle conclusies te kort 
door de bocht genomen worden. 
Verschillende predikaten toeken-
nen aan eenzelfde dier heeft niets 
te maken met onkunde van een 
keurmeester.  Er bestaan immers 
véél factoren en omstandigheden 
die het resultaat serieus kunnen 
beïnvloeden. Ik zal een aantal 
van deze factoren schetsen om 
aan te tonen dat het normaal is 
dat dezelfde dieren verschillende 
predikaten kunnen krijgen. Een 
keuring is meer dan relatief. 

Allereerst, het betreffende dier 
kan tussen 2 keuringen door 
grondig veranderd zijn. Een le-
vend dier evolueert steeds. Door-
gaans worden oudere dieren wat 
groter, groffer, breder en forser. 
Sommige forse rassen kunnen 
hier van profi teren. Omgekeerd is 
het in het nadeel voor rassen die 
fi jn en klein verlangd worden. Niet 
alleen leeftijd heeft een invloed 
op het volume, ook voeding en 
ziekte zorgen voor fl inke schom-
melingen in gewicht. Indien je 
het dier niet in de hand genomen 
hebt, is dit niet altijd zichtbaar. 
Naast de grootte kan ook de kleur 
en tekening tussen keuringen 
veranderen. Na elke rui treden er 

immers verschillen in tekening op. 
Bij sommige variëteiten is dit nau-
welijks opvallend, maar bij andere 
wel degelijk zoals bv. witschild, 
ooievaar, getijgerd, enz. De in-
tensiteit van veerkleur kan ook fel 
schommelen afhankelijk van de 
dosis zonlicht dat de dieren voor-
heen gehad hebben. Bepaalde 
kleurslagen zijn hier nog gevoeli-
ger voor. Het is een feit dat de zon 
de kleuren doen verbleken. En in 
ons zeer wisselvallig klimaat kan 
dit echt van jaar tot jaar grondig 
verschillen.  

Een belangrijkere waarneembaar 
verschil bij de dieren zelf is hun 
conditie. Tentoonstellingen zijn en 
blijven ook gedeeltelijk schoon-
heidswedstrijden en dus moet 
alles in een zeer goede staat 
gebracht worden. Zo kom je als 
keurder meermaals dieren tegen 
die echt vuil zijn, vol hangen met 
ongedierte, bebloed zijn, te fel in 
de rui zitten, beschadigde, afge-
broken of ontbrekende slag- en 
staartpennen hebben, te lange 
snavel of teennagels, niet of on-
vakkundig getoiletteerd zijn, ex-
treem mager zijn, enz.  Het is evi-
dent dat dit het predikaat grondig 
omlaag kan trekken. 

Elk ras heeft ook bepaalde ras-
kenmerken die belangrijker zijn 
dan andere. Na het lezen van de 
standaard is het niet altijd duide-
lijk welke kenmerken nu voorrang 
krijgen op andere. M.a.w. welke 
raskenmerken zijn meer door-
slaggevend bij het bepalen van 
het predikaat, hoe streng of hoe 
soepel moet men telkens waar-
deren of aftrekken. Deze vragen 
worden vaak ook bepaald door de 
stand van het ras, kleurslag of va-
riëteit. Een grondig kennis is meer 
dan nodig. 

Tussen twee keuringen kan een 
keurmeester zich bijscholen. Dit 
kan gebeuren door het lezen van 
een rasbespreking in een vakblad, 
het bijwonen van een keurmees-
terscongres, alsook door contact 
en gedachtewisselingen met fok-
kers, deskundigen of collega-keur-
meesters. Ook het bezoeken en 
bestuderen van keuringen op an-
dere tentoonstellingen (nationaal 
en zeker internationaal) zijn van 
het grootste belang. Trouwens, 
wanneer een keurmeester besluit 
zich bij te scholen, dan wil dit ab-
soluut niet zeggen dat hij een be-
ginner is met weinig kennis. Ook 
voor A-keurmeesters met veel omlaag kan trekken. voor A-keurmeesters met veel 

Keurmeester Karel van Loy bijgestaan door een toen nog onbekende jonge schrijver. 
Intussen is Koen Van Ouwenhuysen zelf ook hoenderkeurmeester.
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n ervaring blijft het noodzakelijk om 
zich regelmatig te vergewissen 
naar de stand van een ras. Dit is 
immers altijd in beweging.  

In het algemeen zal men strenger 
keuren indien de stand van het ras 
hoog is. Het predikaat zal meer 
afhangen van details. Ook de 
minder belangrijke raskenmerken 
krijgen nu meer aandacht. Indien 
de stand van een ras laag is, zal 
men toleranter oordelen. Vooral 
de opvallende hoofdraskenmer-
ken geven nu de doorslag en voor 
de kleinere wensen wordt wel 
eens oogje dichtgeknepen. Dus 
afhankelijk van de stand van het 
ras, zal de aandacht van de keur-
meester zich verschuiven, zelfs 
toespitsen naar andere eigen-
schappen, dit met direct gevolg 
voor het resultaat en predikaat. 

 De stand van een ras wordt vaak 
bepaald door zijn populariteit. 
Des te meer fokkers, des de ho-
ger de kans dat er enkele topfok-
kers zijn die de dieren tot in de 
perfectie weten te brengen. Ech-
ter het aantal van deze topfokkers 
is schaars en ook deze mensen 
durven ook wel eens veranderen 
van ras, kleurslag en variëteit, dit 
met direct gevolg voor de stand 
van het ras. Ook wanneer enkele 
populaire fokkers van ras veran-
deren kan het gebeuren dat een 
aantal collega’s volgen, waardoor 
op zeer korte tijd een ras bijna kan 
verdwijnen of populair wordt.

Men kan een standaard uit het 
hoofd leren of perfect kennen, 
dit betekent nog niet dat men in 
praktijk hetzelfde kan zien op de 
levende dieren. Het snel “scherp 
en correct” waarnemen van kleu-
ren of vormen is een stuk moeilij-
ker dan je denkt. Een fokker kan 
thuis zijn dieren rustig in een trai-
ningskooi tot in het kleinste detail 
bestuderen, hij heeft de tijd en 
ruimte om te kunnen twijfelen, hij 
kan telkens van mening verande-
ren wanneer hij iets nieuws ont-
dekt. Een keurmeester heeft ech-
ter deze luxe niet. Er is nauwelijks 
tijd om te twijfelen. Door de prak-
tijk van het regelmatig keuren zal 
gelukkig zijn waarnemingsvermo-
gen worden verscherpt en zal hij, 

mits een goede aanleg, steeds 
beter en sneller kunnen vaststel-
len. Maar ook de meest doorwin-
terde keurmeester kan twijfelen 
en in dat geval zal hij overleg ple-
gen met een collega om het waar-
genomene te controleren, te be-
spreken en in het geheugen vast 
te leggen. Deze verworven kennis 
zal leiden tot vlottere en scherpe-
re keuringen in de toekomst.  

Ook de diversiteit van de te keu-
ren rassen speelt een belangrijke 
rol. Heeft men bijvoorbeeld vooral 
rassen moeten keuren waarbij de 
kop bepalend is, dan zal men na-
dien bij andere rassen ook meer 
letten op de kopvorm of -grootte. 
Heeft men vooral rassen moeten 
keuren waarbij de kleur of teke-
ning belangrijk zijn, dan zal men 
onbewust hier ook meer op let-
ten bij andere rassen. Idem voor 
eigenschappen zoals beenstand, 
borstbreedte of diepte, enz... 

De scherpte van het waarne-
mingsvermogen van bepaalde 
raskenmerken wordt nog een stuk 
versterkt indien een keurmees-
ter zelf rassen heeft gefokt met 
zulke eigenschappen. Zijn deze 
eigenschappen nu prima aanwe-
zig, dan zal hij dit zeker waarde-
ren, zijn de eigenschappen van 
mindere kwaliteit, dan zal hij dit 
strenger bestraffen. Er is m.a.w. 
minder blindheid voor de rasken-
merken waarmee de keurmeester 
veel contact heeft gehad (in zowel 
ver als recent verleden). 

De aard en de omstandighe-
den van de locatie bij de keuring 
spelen een belangrijke rol op het 
waarnemingsvermogen van een 
keurmeester. Om goed te kunnen 
keuren is het noodzakelijk dat er 
de juiste belichting aanwezig is. 
Het gebeurt wel eens dat de kooi-
en opgesteld staan tegen ramen. 
Als daar fel zonlicht doorheen valt, 
heeft dit automatisch veel invloed 
op het resultaat. De keurmeester 
ziet de kleuren steeds anders en 
hij zal op den duur ook sneller 
vermoeid raken omwille van het 
felle tegenlicht. Omgekeerd is 
er vaak onvoldoende belichting 
waardoor men genoodzaakt is 
om telkens met een dier naar een 

raam te lopen om zeker te zijn. Dit 
werkt stagnerend en kan invloed 
hebben op de gemoedstemming 
van de keurmeester. Ook de op-
stelling en grootte van de kooien 
beïnvloeden het waarnemingsver-
mogen. Indien een ras in een “te 
grote” of “te kleine” kooi zit, dan 
treedt er snel een optisch bedrog 
op. Staan de kooien te laag of te 
hoog opgesteld, dan krijgt men 
een andere ooghoek. Hierdoor 
kunnen een aantal eigenschap-
pen opvallender worden, maar 
ook onzichtbaar.  Het is van groot 
belang om steeds de dieren op 
ooghoogte te kunnen beoordelen. 
Bij het toppen van kooien wordt 
niet alleen de ooghoek verstoord 
maar ook de stand van de dieren 
zelf. Een dier in de onderste kooi 
is zwaar in het nadeel omdat het 
zich instinctmatig drukt. Rassen 
met een opgerichte stand zijn on-
mogelijk juist te beoordelen in de 
onderste kooien met als gevolg 
een totaal ander predikaat dan 
wanneer ze in de bovenste kooien 
zouden zitten.

De temperatuur in de zaal kan 
ook een belangrijke invloed heb-
ben. Sommige rassen zoals krop-
pers zullen weinig actie vertonen 
wanneer het te koud is. Zitten de-
zelfde dieren in een warme aan-
gename zaal, dan zullen ze haast 
allen een stuk beter voor de dag 
komen met direct gevolg voor het 
predikaat. Trouwens, haast alle 
dieren zullen zich beter presen-
teren wanneer ze zich bevinden 
in een zonnige en droge ruimte. 
Naast de presentatie van de die-
ren, kan ook het humeur van de 
keurmeester door de accommo-
datie verschillen. Niemand vindt 
het prettig om lang te moeten 
vertoeven in een zeer koude en 
vochtige ruimte.  Het tijdstip van 
inkooiing kan ook een rol spelen 
in de uitslag. Het is voor veel ras-
sen een groot verschil wanneer 
de dieren de avond tevoren zijn 
ingekooid dan wel dezelfde och-
tend net voor de keuring. Een dier 
dat z’n omgeving nog niet goed 
kent, zal zich nooit van z’n beste 
kant laten zien. Een dier dat wak-
ker wordt in dezelfde omgeving 
zal zich een stuk rustiger voelen. 
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nDit komt vooral de stand en actie 
ten goede. Voor elke keurmeester 
is het bijzonder frustrerend om 
zeer wilde vogels te moeten be-
oordelen op type en stand.  
Elke keurmeester heeft ongeacht 
zijn kennis, bekwaamheid of er-
varing een persoonlijke opvatting 
van het ideaalbeeld van een ras. 
Dit is natuurlijk idem bij elke fok-
ker. Sommigen zien de dieren lie-
ver iets groter of iets kleiner, enz... 
Het is triviaal te stellen dat dit 
persoonlijke ideaalbeeld ook een 
invloed heeft op het predikaat. 
Trouwens omdat elke keurmees-
ter een eigen ideaalbeeld heeft, 
is het noodzakelijk dat niet altijd 
dezelfde keurmeester hetzelfde 
ras keurt. Dit om te vermijden dat 
een ras compleet in één bepaalde 
(eventueel verkeerde) richting 
evolueert. 
Het gemiddelde niveau op een 
tentoonstelling heeft ook veel 
doorslag in de beoordeling. In the-
orie hoort elk dier individueel ge-
keurd te worden ten opzichte van 
de standaard. Dit in tegenstelling 
tot het Amerikaanse systeem van 
“vergelijkend keuren”. Echter en-
kel een echte specialist met veel 
ervaring is in staat om een dier 
100% individueel te keuren zon-
der zich te laten leiden door het 
niveau van andere dieren. Bij de 
minste twijfel gaat een keurmees-
ter eens spieken naar dieren in de 
andere kooien. Hij zoekt immers 
naar een raakpunten om van zijn 
twijfel verlost te geraken. Ziet hij 
bij de andere dieren duidelijke 
verschillen in kwaliteit, dan zal zijn 
twijfel verdwijnen en durft hij snel-
ler hogere en lagere scores toe te 
kennen. Ziet hij echter weinig ver-
schil, dan zal er twijfel blijven. Het 
is nu vrij logisch dat de keurmees-
ter een beetje op veilig speelt door 
vaker een gemiddeld predikaat te 
geven. Op grotere shows is de 
kans hoger dat er topdieren aan-
wezig zijn. Deze toppers bepalen 
het referentiekader en drukken 
vervolgens meestal ook de pre-
dikaten van de mindere dieren. 
Zijn er echter bijna enkel topdie-
ren aanwezig, dan heeft de keur-
meester het lastig. Instinctief voelt 
hij aan dat hij niet alle dieren 95 
of meer kan toekennen. Hij zoekt 
nu streng naar details waardoor 

plots een aantal dieren een stuk 
minder gaan scoren. Zaten deze 
zelfde dieren op kleinere shows 
tussen allemaal minder goede 
exemplaren, dan zouden ze hun 
hoge score behouden.

Het komt ook voor dat een keur-
meester een dier herkent. Dit kan 
bijvoorbeeld een winnaar zijn van 
een vorige grote tentoonstelling 
of ook een dier dat hij al eens ge-
keurd heeft. Dit zou in feite geen 
rol mogen spelen in het resul-
taat aangezien iedere show een 
nieuwe wedstrijd is die in andere 
omstandigheden gespeeld wordt. 
Echter wanneer de keurmeester 
zich nog niet 100% thuis voelt bij 
ras, is het niet ondenkbaar dat hij 
op veilig speelt en zich laat beïn-
vloeden door het eerder behaald 
resultaat. Twijfelende keurmees-
ters met beperktere kennis in het 
desbetreffende ras zoeken sneller 
naar herkenningspunten. Wie ex-
poseert dit ras gewoonlijk op deze 
show? Behoren de dieren tot een 
topfokker of iemand met een min-
dere reputatie? Het is mense-
lijk dat de keurmeester hieraan 
denkt, doch hij bevindt zich nu op 
zeer glad ijs. Welke kampioen het 
ook mag zijn, wie de fokker ook 
mag zijn, dit mag nimmer van be-
lang zijn bij de beoordeling. Enkel 
de omschrijvingen van de vastge-
stelde raskenmerken op de keur-stelde raskenmerken op de keur-

Voor het beoordelen van glans is een goede lichtinval nodig en dat is soms een probleem. 
Hier keumeester Marnicq Demeur tijdens het beoordelen van een Vinkduif.

kaart kunnen het resultaat bepa-
len. Hierbij dient de keurmeester 
enkel op zijn raskennis te steunen 
waarbij de standaard van het ras 
de belangrijkste raadgever is. 
Ook z’n persoonlijke voorliefde 
naar bepaalde rassen, variëtei-
ten en/of kleuren dient hij naar 
de achtergrond te dringen. Echter 
blijft de keurmeester een mens en 
is er altijd kans dat er toch onder-
bewust een beïnvloeding plaats 
heeft. Dit kan soms ook uit angst 
voor de reacties van de fokkers.

Tot slot wil ik nog zeggen dat de 
keurmeester een liefhebber is en 
blijft. Hij doet dit als hobby met de 
beste bedoelingen, meestal als 
idealist met een groot hart voor 
de liefhebberij. Desondanks blijft 
hij een mens die fouten kan ma-
ken als gevolg van vermoeidheid, 
een gebrek aan concentratie of 
een gemoedstoestand die zowel 
goed als slecht kan zijn.  Laten we 
dus alstublieft relativeren na eens 
een mindere keuring. Zonder fok-
kers geen keuringen en ook geen 
behoefte aan keurmeesters maar 
zonder keurmeester zouden we 
ook geen tentoonstellingen in 
wedstrijdverband kunnen organi-
seren. Dus trachten om toch een 
beetje respect op te brengen voor 
zijn werk, ook al is men het niet 
altijd eens met z’n mening, is in 
feite toch niet teveel gevraagd.




