Keurrichtlijnen
Conditie is zeer belangrijk en weegt zwaar mee in de eindbeoordeling.
Primair: Goede showconditie betekent het aanwezig zijn van
het gehele verenpak.
Secundair: Ongeacht het bevederingstype, dient het
verenkleed de uitstraling te hebben van goede gezondheid en
goede voorbereiding.
Als aan bovenstaande niet geheel wordt voldaan, maar de
kwaliteit van de desbetreffende vogel is dusdanig beter dan de
anderen in dezelfde klasse, is een hogere klassering
gerechtvaardigd.

FOUTEN: straf- / aftrekpunten
Flecky:

zuiver

Flecky licht
1 aftrekpunt

Flecky middel
3 aftrekpunten

Flecky zwaar
uitsluiting

Staartpennen:

Het ontbreken van 1 staartpen: 2 punten aftrek.
Het ontbreken van 2 staartpennen: uitsluiting
Bij gedraaide staartpennen: maximaal 3 punten aftrek.

Slagpennen:

Per ontbrekende slagpen: 1 punt aftrek.
Bij het ontbreken van 3 slagpennen aan een zijde: uitsluiting.

Spots:

Per ontbrekende spot: 1 punt aftrek.

Poten:

Kromme poten en heupontwrichting: uitsluiting.
Naar voren liggende tenen: 2 punten aftrek.

Spangles:

Het ontbreken van of gedeeltelijk zichtbaar zijn van de tekening, inclusief spots
maximaal 3 punten aftrek.

Opaline:

Naar gelang de mate van vervuiling van de opaline tekening maximaal 3 punten aftrek

Opaliniseren:

Naar gelang de mate waarin het opaliniseren zich aandient:
maximaal 3 punten
Opaliniseren is het vervagen van de ondulatietekening in de
nek/schoudersvleugeldek en/of de achterkop.
Opaliniseren komt voor in verschillende gradaties. Bovendien kan
het doorlopen van de lichaamskleur op de opaliniserende plekken
een extra storende factor zijn.

Keurrichtlijnen
FOUTEN: straf- / aftrekpunten
Lengte vleugels/
staart

• De lengte van de vleugel [9,5 cm] bedraagt 43% uitgaande van het
ideaalbeeld [ 22 cm].
• 10,5% afwijking [1 cm] wordt toegestaan, mits dit niet leidt tot verstoring
van de juiste lijn.
• Dus geen kruisvleugels of afhangende vleugels.
• De lengte van de staart [7,3 cm] bedraagt 33% uitgaande van het
ideaalbeeld. [22 cm].
• 13% afwijking [1 cm] wordt toegestaan, mits dit niet leidt tot verstoring
van de juiste lijn.
• Dus geen druipstaart.
• Een groter formaat dan de standaardlengte, wordt steeds getoetst naar
dezelfde verhoudingen in procenten, als hiervoor omschreven.
• Vogels, die buiten deze keurrichtlijn vallen worden bestraft, dan wel
uitgesloten.

