door Freddy Michiels
De ouderen onder ons herinneren
zich nog goed ons predikatenstelsel waar de dieren werden beoordeeld met de letters AA, A, BB,
B, C, en D. De humoristen onder
ons hadden ook een uitleg over
deze twee laatste predikaten,
want C betekende ‘Casserolle’ en
D betekende ‘Diepvries’. Dit predikatenstelsel gaf vele jaren voldoening en wij zouden het nooit
veranderd hebben, mocht de Europese Entente ons niet gedwongen hebben. Er werd inderdaad
in de schoot van de Europese
Entente en onder invloed van de
sterkere landen zoals Duitsland,
beslist dat alle lidstaten moesten
overschakelen op de beoordeling
op punten. De bedoeling hiervan
was een betere uniformiteit te
bekomen onder de verschillende
lidstaten. Buiten een paar keurmeesters die al internationaal gekeurd hadden, had niemand ervaring met deze puntenquotering.
Dit bracht niets dan verwarring en
de meeste keurmeesters gingen
dan ook de dieren nog beoordelen volgens het vroegere predikatenstelsel om dit eindresultaat
dan over te zetten in punten. De
jaren 1998 en 1999 waren dan
ook overgangsjaren, waar een
beoordeling op 100 punten zeer
grote verschillen liet zien tussen
de verschillende keurmeesters.
Dezelfde fout werd door de ene
veel strenger bestraft dan door de
andere. Men ging bij de konijnen
in de verschillende rubrieken met
halve punten aftrekken, terwijl
het eindresultaat uit volle punten
moest bestaan. Uiteindelijk kwam
men tot het huidige stelsel.
Predikatenstelsel
In België werkt men volgens Europese normen met zogenaamde
puntenpredikaten. Dit betekent
dat de eindconclusie van de
beoordeling een cijfer zal zijn. In
België gaan deze eindcijfers van
90 tot en met 97. Dit is omdat men
hier werkt met één predikatenstelsel voor alle diergroepen en het
Europese systeem voor duiven
en hoenders een maximum van
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97 voorziet. In sommige andere
Europese landen is een hogere
eindwaarde bij konijnen mogelijk.
In tegenstelling tot bij de hoenders en duiven, kunnen bij konijnen wel halve punten voorkomen
in de eindbeoordeling. Het volledige predikaten-stelsel ziet er als
volgt uit.
Predikaat
97
96 – 96,5
95 – 95,5
94 – 94,5
93 – 93,5
92 – 92,5
91 – 91,5
90 – 90,5
0
/
NA
AFW

Betekenis
excellent
prima
zeer goed
zeer goed
zeer goed
goed
vrij goed
voldoende
gediskwalificeerd
niet beoordeeld
niet aanvaard
afwezig

0: wordt gegeven aan dieren die
één of meerdere fouten vertonen
die automatisch tot uitsluiting leiden. Deze staan vermeld in de
standaard onder “zware fouten”.
Is eveneens van toepassing in geval van fraude of foutieve identificatie van het dier (zie standaard).
/: wordt gegeven aan dieren die
zich op het moment van de keuring in een toestand bevinden die
geen waardebeoordeling toelaat
maar die wel herstelbaar is. Voorbeelden hiervan zijn zieke, gewonde of zeer vuile dieren, dieren
met uitwendige parasieten, dieren
die sterk in rui zijn, zeer mager, te
licht of te zwaar, drachtige voedsters…
NA: wordt gegeven wanneer
het gaat om dieren behorend tot
een ras dat in België niet erkend
is of indien het ras wel erkend
is maar het gaat om een kleurslag die bij dit ras niet erkend is.
De standaard vermeldt voor ieder ras welke kleurslagen er in
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België erkend zijn. In het buitenland erkende rassen en/of kleurslagen zijn niet automatisch ook
in België erkend.
Het kan gebeuren dat bij een bepaald dier meerdere van de hierboven beschreven situaties zich
voordoen. In dat geval gelden er
voorrangsregels. Het predikaat
NA gaat steeds boven 0 en /. Wanneer een dier zowel herstelbare
als onherstelbare uitsluitingfouten
vertoont dan gaat 0 boven /.

konijnen

Hoe worden konijnen in België beoordeeld?

Keurkaart en puntenschaal
Voor de beoordeling van konijnen
wordt gewerkt met voorgedrukte
groene keurkaarten waarop 7
vakjes voorzien zijn die overeenkomen met de 7 keurposities.
Deze posities geven aan welk
onderdeel van het dier er juist beoordeeld wordt en de keurmeester geeft per positie een waardebeoordeling. Het maximum aantal
punten per positie staat eveneens
voorgedrukt. Dit noemt men de
puntenschaal. De keurposities
zijn verschillend per groep en zullen verschillen volgens de indeling der rassen.
De posities 1, 2, 3 en 7 zijn identiek
voor iedere groep en staan respectievelijk voor “type en bouw”,
“gewicht”, “pels”, en “conditie &
verzorging”. De posities 4, 5 en 6
zijn specifiek voor de 7 verschillende groepen. Binnen sommige
groepen bestaan er rasgebonden
uitzonderingen. Daarom wordt in
de standaard van ieder ras steeds
de rasgebonden puntenschaal
aangegeven. Wij geven hier als
voorbeeld de puntenschaal voor
de groep kleurkonijnen. Deze ziet
er als volgt uit:
Groep 1 : kleur
1. Type & bouw
2. Gewicht
3. Pels
4. Kop & oren
5. Dek- & buikkleur
6. Tussen- & grondkleur
7. Conditie & verzorging

20
10
20
15
15
15
5
100
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De 7 groepen zien er als volgt
uit: groep 1 = Kleur, groep 2 =
Tekening, groep 3 = Verzilvering
& pareling, groep 4 = Kleurpatroon, groep 5 = Wit, groep 6 =
Hangoren, groep 7 = Bijzondere
haarstructuur. Bij de groepen 6
(hangoren) en 7 (bijzondere haarstructuur) is er slechts één positie
voor alles wat met de kleur van de
pels te maken heeft. Hier worden
zowel de dek-, buik-, tussen- en
grondkleur beoordeeld evenals
de eventueel aanwezige tekening,
patroon of verzilvering.
In 1999 werd door Gregoire De
Swerdt aan zijn Vlaamse collega
keurmeesters op een vergadering
in Lochristi het keuren volgens de
7 posities vertrekkende van de
basis van 95 punten voorgesteld
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(zie verder). Zij hebben daar in
groep dit systeem uitgeprobeerd
aan de hand van de meegebrachte dieren. Niemand was er
tegen, maar de meeste waren
nogal terughoudend tegenover
deze verandering, het moest als ’t
ware nog even bezinken. Daarom
werd op de volgende studiedag
voor keurmeesters te Oostmalle,
het keuren vanuit de beginwaarde
van 95 punten en dit volgens de
7 posities in detail voorgebracht
door Rudi Pauwels.
Eigenaardig genoeg werd door
onze Vlaamse keurmeesters het
basisprincipe vanuit 95 punten
spontaan toegepast, doch met
onze Waalse collega’s werd nooit
een consensus aangaande dit systeem verkregen. Pas bij de op-
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maak van de nieuwe standaard,
onder impuls van de projectcoördinator Andy Verelst, is hier een
kentering in opgetreden en werd
dit basisprincipe door beide taalgemeenschappen aangenomen.
“Keuren vanuit de basis van 95
punten is nu officieel een nationaal gegeven”.
Tijdens de evolutie van dit systeem zijn er wel een paar kleine
veranderingen aangebracht. Rekening houdend met het ideale
gewicht, waren de jonge dieren
benadeeld op de tentoonstellingen in het voorseizoen. Deze
zeer jonge dieren gingen dan al
vlug 2 punten verliezen omdat zij
nog niet aan het ideaal gewicht
zaten. Daarom heeft men beslist aan alle dieren waarvan het
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konijnen
gewicht tussen het minimum en
het maximum (per ras) ligt, in de
rubriek gewicht de volle 10 punten toe te kennen. Diegenen die
onder het minimum zitten of boven het maximum krijgen een “/”
(streep).
Het beoordelingssysteem
Omdat tijdens de eerste puntenkeuringen (toen nog vertrekkende
vanaf 100) alleen met negatieve
en dus met aftrekpunten gewerkt werd, bedacht keurmeester De Swerdt ook een systeem
dat naast de negatieve ook met
positieve punten werkt. Bij het
verschijnen van de nieuwe standaard, werd dit systeem duidelijk
op papier gezet. Als basis voor de
beoordeling wordt vertrokken van
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een dier dat in iedere positie als
“zeer goed” beoordeeld wordt en
dus in geen enkele positie over
kenmerken beschikt die het extra onderscheiden. Een dergelijk
dier hoort volgens het predikatenstelsel 95 punten te krijgen.
Om hoger te kunnen scoren zijn
extra kwaliteiten nodig. Dit uitgangspunt leidt dus tot een syPositie
1. Type & bouw
2. Gewicht
3. Pels
4. Groepspecifiek
5. Groepspecifiek
6. Groepspecifiek
7. Conditie & verzorging
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steem waar men niet enkel werkt
met puntenaftrek (minder dan
ZG) maar ook met opwaardering
(beter dan ZG). De puntenschaal
voorziet een totaal van 100 punten dus moeten er bij de aanvang
van de keuring steeds 5 punten
in mindering gebracht worden
om van 95 als neutrale uitgangspositie te kunnen vertrekken.
Maximum
20
10
20
15
15
15
5

Vertrek
19
10
19
14
14
14
5
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Deze aftrek is standaard en gebeurt steeds in de posities 1, 3, 4,
5 en 6. De uitgangspositie is dan
als in tabel op vorig blad.
Enkel in deze posities waarbij niet
van het maximale aantal punten
vertrokken wordt, kan met opwaardering gewerkt worden. De
vermelding “prima” heeft een
opwaardering van 0,5 punt tot gevolg en de vermelding “excellent”
leidt tot een opwaardering van 1
punt of anders gezegd heeft de
vermelding excellent het maximum aantal punten in de overeenstemmende positie tot gevolg.
Puntenaftrek kan in elke positie
gebeuren. Hoeveel hangt af van
de positie en de ernst van de
fout(en). Volgende regels voor
puntenaftrek worden gehanteerd:
• Positie 1, 3 en 7 : minimum 0,5
punt volgens de ernst van de opgemerkte tekortkoming(en).
• Positie 4, 5, 6 : 1 of meerdere
lichte foutjes kunnen aftrek van
0,5 punt rechtvaardigen.

Positie
1. Type & bouw
2. Gewicht
3. Pels
4. Groepspecifiek
5. Groepspecifiek
6. Groepspecifiek
7. Conditie & verzorging

Maximale aftrek Minimale aftrek
5
0,5
geen aftrek, steeds 10 of /
5
0,5
4
0,5
4
0,5
4
0,5
3
0,5

• Positie 2 (gewicht) : hier geldt
een alles of niets principe.
Wanneer het gewicht binnen de
marges van minimum en maximum ligt, worden steeds de volle
10 punten toegekend. Ligt het
gewicht erbuiten dan betekent dit
automatisch een / in deze positie.
Volgens de Europese normen,
kunnen per positie maximaal aantal punten in mindering genomen
worden zoals in bovenstaande
tabel.
Het eindtotaal is een optelsom
van de behaalde punten in afzonderlijke posities. Wanneer in
één of meerdere posities een 0

gegeven wordt dan is het eindresultaat eveneens 0. Hetzelfde
geldt voor de /. Wanneer combinaties van 0, / en NA voorkomen
dan gelden de reeds aangehaalde voorrangsregels: NA > 0 > /.
Het eindtotaal mag nooit lager
zijn dan 90 of niet hoger dan 97.
Indien men bij de optelsom zou
uitkomen op een getal dat lager
is dan 90 en in geen enkele positie werd een 0, een / of NA toegekend, dan wordt het eindtotaal
toch op 90 gebracht. Iedere aftrek
van punten moet steeds verantwoord worden door de vermelding van de opgemerkte fout of
tekortkoming.
Voor het opwaarderen in een bepaalde positie kunnen enkel de
uitdrukkingen “prima” en “excellent” gebruikt worden. Iedere
andere vorm van uitdrukking past
niet in ons stelsel dat werkt met
halve punten. Een uitdrukking zoals ‘van ZG tot prima’ is totaal uit
den boze. Dit wil zeggen dat een
dier dat voorgesteld wordt om 97
punten te krijgen, tijdens de keuring minstens 96,5 gekregen heeft
en dat dit dier minstens in drie posities de vermelding prima kreeg,
of 1 maal excellent en 1 maal prima. Onze Vlaamse keurmeesters
hebben nog een voorstel gedaan
aan de standaardcommissie, namelijk dat bij ieder voorstel tot 97
punten, het exacte gewicht van
het konijn op de keurkaart zou
staan alvorens dit dier aan de
hoofdjury voor te stellen.
Wenst u nog meer te weten over
onze konijnen, dan kunnen wij
u zeker de aankoop van onze
nieuwe standaard aanraden. Voor
amper 30 € hebt u een werk van
onschatbare waarde, dat u zal
helpen in de liefhebberij.
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