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KEURMEESTERSREGLEMENT VAN DE NGC-DBS. 
 

 

Per 1-1-2018 

 

 

 

Subreglement 3 van artikel 26 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.  

 

SUBARTIKEL 1.  

Het maximaal aantal keurmeesters van de NGC-DBS is gesteld op 15.  

Afhankelijk van het aantal nieuwe kandidaten en het verloop binnen het aantal van 15 keurmeesters 

zal er gestreefd worden om dit aantal van 15 steeds te completeren.  

 

SUBARTIKEL 2.  

Algemeen:  

De keurmeesters komen bij voorkeur vier (4) maal, doch minimaal drie (3) maal per jaar  

bijeen. Men mag maximaal 1 keer per jaar verzuimen. 

Als men vaker afwezig is mag men een (1) jaar niet keuren. 

De verplichting tot deelname aan TC bijeenkomsten blijft bestaan. 

 

SUBARTIKEL 3.  

Binnen de organisatiestructuur van de NGC-DBS zijn de keurmeesters automatisch lid van de 

Technische Commissie. Hun medeverantwoordelijkheid is het om op technisch vlak, zoals 

bijvoorbeeld het keursysteem; de geschreven standaard; het ideaalbeeld etc., het hoofdbestuur van 

advies te voorzien.  

 

SUBARTIKEL 4.  

De keurmeesters zijn verplicht naar eer en geweten te keuren. Zij dienen zich strikt te houden aan de 

voorschriften van de NGC-DBS en de afspraken zoals gemaakt op de technische dagen.  

 

SUBARTIKEL 5.  

De status van NGC-DBS keurmeester kan te allen tijde door het hoofdbestuur worden ingetrokken 

indien de keurmeester in de praktijk onbekwaam blijkt te zijn. Is dit het geval dan zal de 

desbetreffende keurmeester eerst gehoord worden door het hoofdbestuur en de Technische Commissie 

voordat er een beslissing genomen wordt. Het ontnemen van de bevoegdheid dient door het 

hoofdbestuur schriftelijk te geschieden.  

 

SUBARTIKEL 6.  

Een keurmeester dient zelf grasparkieten te houden en te kweken. Mocht hij/zij voor de periode van 

twee jaar aaneengesloten geen grasparkieten houden of niet meer kweken dan wordt door het 

hoofdbestuur in overleg met de Technische Commissie beslist over het ontnemen van de status van 

keurmeester. 

 

SUBARTIKEL 7:  

Beëindiging keurmeesterschap.  

Het keurmeesterschap eindigt wanneer:  

1.) De keurmeester het lidmaatschap van de vereniging NGC-DBS op zegt.  

2.) Als het keurmeesterschap ontnomen is volgens artikel 5 en/of 6 van het  

     Keurmeesterreglement van de NGC-DBS.  

3.) Door de vereniging NGC-DBS aan de keurmeester een disciplinaire straf wordt  

     opgelegd.  

4.) Het, zonder goede reden, niet bijwonen van de keurmeesterbijeenkomsten.  

5.) Op eigen verzoek van de keurmeester. Dit dient schriftelijk door de keurmeester 

     aangegeven te worden aan de voorzitter van de TC.  
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SUBARTIKEL 8:  

Herintreding keurmeester.  

Een ex-keurmeester van de NGC-DBS moet een schriftelijk verzoek indienen bij het hoofdbestuur om 

weer toegelaten te worden tot het keurmeestercorps van de NGC-DBS.  

 

 

Voorwaarden hiervoor zijn:  

- De ex-keurmeester dient altijd lid te zijn gebleven van de NGC-DBS.  

- Artikel 6, zoals beschreven in het keurmeesterreglement van de NGC-DBS, is van 

   toepassing.  

 

Indien een niet-praktiserend keurmeester weer praktiserend keurmeester wil worden dan is dit artikel 8 

ook van toepassing.  

Indien het hoofdbestuur, na overleg met de TC, akkoord gaat met het verzoek van de ex-keurmeester 

dan dient voor toelating het volgende:  

- voor de periode van één jaar dienen de keurmeesterbijeenkomsten te worden gevolgd.  

- Na dit jaar wordt een praktische bekwaamheidstest afgenomen. Deze bekwaamheidstest 

    wordt opgesteld en afgenomen door de TC. De vorm van deze bekwaamheidstest wordt 

    uiterlijk 2 maanden van te voren besproken met de herintredende keurmeester.  

 

SUBARTIKEL 9:  

Niet-praktiserend keurmeester.  

Keurmeesters, die ten minste 15 jaar lid van het keurmeestercorps van de NGC-DBS of zijn 

rechtsvoorgangers zijn geweest, kunnen op verzoek tot het keurmeestercorps blijven behoren zonder 

dat ze het keurmeesterschap praktisch ten uitvoer brengen. Toestemming hiervoor kan alleen op zeer 

gegronde reden worden geweigerd.  

Niet-praktiserende keurmeesters maken volledig deel uit van de TC, echter voeren alleen geen 

keuringen op tentoonstellingen uit.  

Wil een niet-praktiserend keurmeester weer praktiserende status verkrijgen, dan gelden de regels zoals 

beschreven in artikel 8 (herintreding keurmeester).  

 

SUBARTIKEL 10.  

Het hoofdbestuur van de NGC-DBS is bevoegd om ontheffingen te verlenen van al het bepaalde in dit 

reglement. Deze ontheffingen dient het hoofdbestuur wel te beargumenteren.  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofdbestuur van de NGC-DBS na 

overleg met de Technische Commissie.  

 

SUBARTIKEL 11. 

Toelating / opleiding: 

- Ieder volwassen lid van de NGC-DBS komt in aanmerking om het theoretisch gedeelte van 

  de keurmeester opleiding te volgen.  

- Om verder te kunnen gaan met het praktijk gedeelte moet men geslaagd zijn voor de 

  kleurentest en voor het theorie examen. 

- Om praktiserend keurmeester te worden dient men bovendien de kwekersstatus ‘Champion’  

  te bezitten. 

 

Een kandidaat keurmeester dient zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de NGC-DBS. 

 

Alle kosten verbonden aan de opleiding zijn voor rekening van de kandidaat keurmeester. Deze kosten 

zullen voor aanvang van de opleiding aan de kandidaat keurmeester worden voorgelegd. 

 

De opleiding zal opgestart worden zodra voldoende kandidaten zich hebben aangemeld. De opleiding 

zal uitgevoerd en begeleid worden door de Technische Commissie. 

 

De kandidaat keurmeester zal gedurende de opleiding een NGC-DBS keurmeester als mentor krijgen. 

(zie bijlage voor beschrijving van de functie van de mentor). 
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De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 

- De kandidaat keurmeester dient op alle bijeenkomsten van de keurmeesters aanwezig te zijn. 

- Na het eerste jaar wordt er een theoretisch examen afgenomen over de te beheersen theorie 

  die aan het begin van de opleiding aan de kandidaat keurmeester bekend is gemaakt. 

- De theorie zal gebaseerd zijn op een door de TC samengestelde literatuurlijst en de  

  geschreven standaard van de NGC-DBS. 

- Gedurende de opleiding dient er stage gelopen te worden op minstens drie shows die in 

  overleg met de TC worden bepaald en eenmaal op de NGC-DBS clubshow. 

 - Verder dient er minimaal een keer stage gelopen te worden bij een Babyshow keuring. 

- Er moet een stageverslag gemaakt worden door de desbetreffende keurmeester op een door  

  de TC opgemaakt formulier. Dit verslag moet binnen een week na de stage ingediend zijn bij 

  de mentor. 

- Op het eind van de opleiding wordt er tijdens de NGC-DBS clubshow een praktisch 

  eindexamen afgenomen.  

- Om het praktijkexamen te mogen afleggen dient de kandidaat keurmeester eerder in de 

  Opleiding zowel het theoretisch examen als de kleurentest met goed gevolg te hebben 

  afgelegd en de kandidaat keurmeester dient tijdens de gehele opleiding positieve  

  beoordelingen te hebben ontvangen.  

- Zowel het praktisch als het theoretisch examen dienen met goed gevolg te worden afgelegd  

  om de status NGC-DBS keurmeester te verkrijgen.  

 

INHOUD THEORETISCH EXAMEN: 

Het theoretisch examen zal een toetsing zijn van de kennis van de kandidaat. 

 

INHOUD PRAKTISCH EXAMEN: 

- Er zullen verschillende klassen met meer dan 10 vogels gekeurd worden.  

- Iedere klasse een plaatsing van een tot en met zeven. 

- Deze klassen worden ook door de keurmeesters van de NGC-DBS gekeurd. 

- De resultaten van de keuringen van de keurmeesters worden door de TC op een lijst 

  vastgelegd. 

- De ‘gemiddelde’ uitslag van de eerste zeven vogels per klasse wordt als toetsing gebruikt 

  met de uitslag van de keuring van de kandidaat keurmeester. 

- De kandidaat keurmeester dient per klasse vijf geplaatste vogels te hebben die ook op de 

  ‘gemiddelde’ lijst van de TC staan vermeld. 

 

HEREXAMEN: 

De kandidaat keurmeester heeft bij het niet slagen voor het theorie examen recht op één herexamen. 

Het herexamen zal in overleg met de kandidaat keurmeester doch uiterlijk binnen 3 maanden na het 

eerste afgelegde theorie examen worden afgenomen. 

De kandidaat keurmeester heeft bij het niet slagen voor het praktijk examen recht op één herexamen. 

Het herexamen praktijk zal dan het jaar daarop tijdens de NGC-DBS clubshow worden afgenomen.  

 

TAAKOMSCHRIJVING MENTOR: 

- De mentor is letterlijk de leidsman, raadsman van een kandidaat keurmeester. 

- Hij/zij zal de kandidaat keurmeester gedurende de opleiding, zoals aangegeven door de TC, 

  begeleiden en adviseren. 

- Een mentor wordt maar aan een kandidaat keurmeester gekoppeld. 

- De mentor dient een dossier van de kandidaat keurmeester aan te leggen en bij te houden. 

- De mentor doet schriftelijk verslag van de voortgang van de kandidaat keurmeester en 

  rapporteert dit aan de TC. Deze verslagen dienen aan het dossier te worden toegevoegd. 

- De mentor stelt in overleg met de kandidaat keurmeester een stageschema op en legt hiervoor 

  de nodige kontakten met de desbetreffende keurmeesters en de showmanagers. 

- De keurmeester zal een stageverslag aan de mentor sturen. Deze zal dit verslag toevoegen 

  aan het dossier van de kandidaat keurmeester. 

 

Bij het optreden van een geschil, in welke vorm dan ook, treedt de mentor direct in contact met de TC. 

Subreglement 3 van artikel 26 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.  
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SUBARTIKEL 12.  

Sabbatical keurmeesters. 

Een keurmeester kan aanspraak doen op een sabbatical, van maximaal 1 jaar, door een schriftelijk 

verzoek met onderbouwing in te dienen bij het NGC-DBS hoofdbestuur. 

Een aanvraag en verlening van een sabbatical dient een uitzondering en eigenlijk noodzaak te zijn. 

Het hoofdbestuur bespreekt het verzoek op de eerstvolgende HB vergadering volgend op de datum van 

binnenkomst van het verzoek. Het HB geeft de aanvrager van de sabbatical schriftelijk antwoord op 

het verzoek.  

Indien een SABBATICAL wordt goedgekeurd door het HB heeft dit voor de keurmeester de volgende 

consequenties; 

- Er mogen gedurende de sabbatical geen keuringen in welke vorm dan ook worden 

Uitgevoerd, ook niet bij andere verenigingen dan de NG-DBS, er mogen ook geen keuringen 

worden uitgevoerd op een andere keurlicentie. 

- Reeds aanvaarde keuringen/lezingen dienen geannuleerd te worden door betrokken 

keurmeester. 

 

Herintreding keurmeester na de sabbatical.  

Een keurmeester van de NGC-DBS kan na zijn sabbatical weer actief deelnemen binnen het 

keurmeestercorps.  

 

Voorwaarden voor herintreding zijn.  

De keurmeester dient altijd lid te zijn gebleven van de NGC-DBS.  

Voordat de keurmeester weer actief kan deelnemen aan keuringen van de NGC-DBS hoeven na afloop 

van het sabbatical er niet eerst keurmeesterbijeenkomsten te worden gevolgd, wel dient de 

keurmeester alle technische dagen van het jaar van herintreden bij te wonen.  

 


