
Een nieuwe invulling van uw vrijetijdsbesteding,  

Word keurmeester K.A.O.B.! 
 

Wenst u lid te worden van de 

keurdersgroep K.A.O.B.? We stellen u 

vanaf nu drie mogelijkheden voor: 

A. Keurmeester worden voor een 

volledige sectie zoals Europese vogels, 

exoten, kruisingen, parkieten, 

kleurkanaries, postuurkanaries, duiven-

en-hoenderachtigen. 

 

B. Keurmeester worden voor een 

deelsectie vrij te kiezen, zodat de 

keurmeester de mogelijkheid krijgt om 

stapsgewijs keurmeester te worden voor 

een volledige sectie.  

Exoten keuze uit 3 modules: 

1. Deelsectie 1: zebravinken. 

2. Deelsectie 2: Lonchura’s, Japanse 

meeuwen, gouldamadinen en padda’s. 

3. Deelsectie 3: alle overige exoten. 

Parkieten keuze uit 3 modules: 

1. Deelsectie 1: Grasparkieten (Engelse 

en kleur). 

2. Deelsectie 2: Agaporniden en 

Forpussen. 

3. Deelsectie 3: alle overige parkieten. 

 

C. Nieuw: twee modules bij de sectie 

postuurkanaries. 

1. Deelsectie 1: gladbevederden. 

2. Deelsectie 2: gefriseerden. 

 

De K.A.O.B. staat in voor de volledige 

opleiding. We vragen de clubs hun leden 

te motiveren om keurmeester te worden 

bij K.A.O.B. 

 

Met wie contact opnemen? 

Wie K.A.O.B.-keurmeester wil worden 

kan een inschrijvingsformulier bekomen 

bij de voorzitter: Marie-Christine Lefèvre, 

Rue Chapelle Stevenaert, 101 te 1370 

Jodoigne-Souveraine. Email: 

mandarins210756@hotmail.be Tel.: +32 

476/21.49.86  

 

Voorwaarden 

De kandidaat moet aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

• Minstens 21 jaar zijn, maximum 65 

jaar. 

• Toegang tot Internet en een e-

mailadres hebben. 

• De Belgische nationaliteit hebben of 

afkomstig zijn uit een land dat 

aangesloten is bij de EU. In dit laatste 

geval is de kennis van één landstaal 

verplicht. 

• Permanent in België gedomicilieerd 

zijn. 

• Hij/zij moet minstens één jaar lid zijn 

van de K.A.O.B. met tijdschrift. 

• Hij/zij moet tijdens de laatste drie 

jaar in de gekozen specialiteit vogels 

gekweekt en tentoongesteld hebben 

met eigen stamnummer.  

• Minstens 7 dagen vrij zijn om te 

keuren tussen september en 30 

november. 

• Bevestigen dat hij beroepshalve geen 

handeldrijft in vogels. 

• Een attest van goed gedrag en zeden 

voorleggen (niet vereist als de 

kandidaat in openbare dienst is). 

• Tentoonstellen met minstens 10 

eigen kweek vogels (A, B, E of D) in 

de gekozen categorie (6 eigen kweek 

hybriden (A, B, E of D) tijdens de 

K.A.O.B.-kampioenschappen van het 

jaar van het examen. 

• Een bedrag van €40 op de rekening 

BE05-0001-7197-8875 storten van de 

K.A.O.B.-keurderdienst. Dit bedrag 

wordt in geen geval terugbetaald. 

• De storting en het ingevuld 

inschrijvingsformulier moeten voor 

15 juli 2021 ingestuurd zijn. 

• Voor bestaande keurmeesters die 

zich kandidaat stellen in de volgende 

categorieën: kruisingen of duiven-en-

hoenderachtigen, zij hoeve geen 

vogels op de K.A.O.B.-

kampioenschappen in de gekozen 

categorie tentoon te stellen. 

• Voor een niet keurder is het niet 
toegelaten om examen af te leggen 
in 2 categorieën te gelijker tijd. 

 

Examen 

• De kandidaat keurmeester moet 

uiterlijk 14 dagen voor de datum van 

het examen de voorzitter van het 

technisch comité en de voorzitter 

van de keurdersgroepering op de 

hoogte brengen van de deelsecties 

waarvoor hij/zij examen wenst af te 

leggen. 

• Elke kandidaat keurmeester zal 

beoordeeld worden voor het volledig 

aantal deelsecties waarvoor hij 

examen wenst af te leggen. 

• Een kandidaat keurmeester die 

wenst examen af te leggen voor 

twee deelsecties kan niet slagen voor 

één deelsectie. 

• Zoals voorgeschreven in het 

keurdersreglement bestaat het 

examen uit een schriftelijke, 

mondelinge en praktische proef. 

• Het examen zal aangepast worden 

aan de deelsecties waarvoor de 

kandidaat examen wenst af te leggen 

maar blijft wel één examen. 

• Een kandidaat keurmeester die 

examen aflegt voor één deelsectie en 

slaagt, wordt stagedoende 

keurmeester voor twee jaar en dit 

enkel voor de deelsectie(s). Deze 

keurmeester mag dan uiteraard 

enkel vogels van de deelsectie(s) 

keuren. 

• Alleen de officiële keurders kunnen 

naar het buitenland gaan keuren.  

• Enkel geldig voor de 3 modulen 

exoten en parkieten: een 

keurmeester (al of niet stagedoende) 

die reeds geslaagd is in een 

deelsectie, mag in een volgende 

examensessie de proef afleggen voor 

een of meerdere van de andere 

deelsecties. Hij wordt in dat geval 

vrijgesteld van de voorwaarde om 10 

vogels tentoon te stellen op de 

K.A.O.B.-kampioenschappen. 

• Voor de twee modules bij de 

postuurkanaries: een keurder (al of 

niet stagedoende) die slaagt in het 

examen van deelsectie (1 of 2 of 

omgekeerd) zal verplicht de andere 

deelsectie moeten doen na het 

verlopen van zijn stage van 2 jaar 

mits geslaagd. Hij zal telkens 10 

eigen kweek vogels (A, B, E of D 

moeten tentoonstellen op de KAOB 

Kampioenschappen. De stagedoende 

keurmeester moet tijdens de keuring 

telkens vergezeld zijn van een 



officiële keurmeester en mag alleen 

keuren in de deelsectie waarin hij 

geslaagd is. 

 


