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Nieuwsbrief KMV  

Nr. 1. 1-2-2019. 

Onderwerp: aanpassing 95 puntensysteem. 

 

Beste collega-keurmeesters, 
 
Afgelopen keurseizoen hebben we voor het tweede seizoen gekeurd met het zgn. 95 puntensysteem. 
Na het eerste seizoen heeft het KMV-bestuur een evaluatie uitgezet bij de gesprek/studiegroepen, 
hieruit is informatie naar voren gekomen. Aan de hand van deze informatie hebben we onderzocht 
of en hoe het systeem aangepast zou kunnen worden. Onder meer kwam naar voren dat een deel 
van de problemen opgelost kon worden door het afschaffen van de stelpunten. Een besluit hiertoe 
werd echter uitgesteld, omdat het KMV-bestuur ook het verzoek kreeg om een nieuw 
vraagprogramma te schrijven voor 2020-2024. De KMV was van mening dat het daarom beter zou 
zijn deze wijziging gelijktijdig met een nieuw vraagprogramma in te voeren. 
 
Nu, na het tweede keurseizoen met het 95 puntensysteem, kregen wij opnieuw veel signalen van 
problemen op de werkvloer. Wij hebben daarop besloten om met het hoofdbestuur in overleg te 
gaan en een oplossing te zoeken voor deze problematiek. Daarnaast ontvingen wij van een collega-
keurmeester een voorstel tot aanpassing van het keursysteem.  Dit voorstel bevatte een aantal 
bruikbare en goede verbeterpunten op het huidige systeem. 
  
In het eerste overleg met twee leden van het hoofdbestuur, Klaas Snijder en Albert Zomer, werd ons 
direct duidelijk gemaakt dat een eventuele grote wijziging van het systeem niet bespreekbaar was. 
Hierbij denkend aan veranderingen als terug naar 92 punten met of zonder plus, dan wel terug naar 
92 punten met aanvullend bonuspunten in een aparte categorie.  
 
Het hoofdbestuur gaf aan dat de NBvV, na zich in het verleden afzijdig te hebben gehouden van 
internationale keurafspraken, er bewust voor heeft gekozen, zich aan te sluiten en actief te zijn in 
internationale organisaties als de COM en EE. Dit o.a. om de toekomst van onze vogelsport te 
waarborgen in een tijd dat deze onder druk staat van Nationale overheden, belangenorganisaties en 
andere groepen. Internationalisering is één van de beleidslijnen van de NBvV. De organisatie van de 
Mondial en de positionering van Albert Zomer in het COM, zijn hier voorbeelden van. Om ook op 
technisch gebied meer voet aan de grond te krijgen dienen we de richtlijnen van COM grotendeels te 
volgen. Met andere woorden, we blijven keuren tot en met 95 punten in de ons bekende 
categorieën. 
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Met dit gegeven hebben wij een, mede met behulp van het 
voorstel van de collega-keurmeester, geprobeerd duidelijk te maken wat de grootste problemen zijn 
die wij als keurmeesters op de werkvloer tegen komen.  
 
De grootste problemen waar keurmeesters tegen aanlopen zijn: 

1. Bij diverse tentoonstellingen van afdelingen en specialclubs doen vaak vogels uit stammen en 
stellen mee bij de enkelingen. Dit leidt tot een ingewikkeld geheel van waardering en een 
opdrijving van punten. 

2. Bij het geven van 3 prijzen bij stellen worden de punten omhooggestuwd door het hanteren 
van de stel eenheidspunten. 

3. Het punt verschil tussen prijswinnaars onderling en niet prijswinnaars drijft het puntentotaal 
op, met name die tussen de 4e vogel en de 3e prijswinnende vogel.  

 
Het KMV-bestuur heeft over de mogelijkheden en onmogelijkheden een tweede overleg gevoerd 
met genoemde hoofdbestuurders. Daarbij heeft het KMV-bestuur een voorstel gedaan voor een 
aantal pragmatische aanpassingen van het huidige keursysteem. 
 
Het betreffen de volgende aanpassingen: 
 
1. Het vereiste puntverschil tussen de prijswinnaars onderling blijft bestaan. 

Daarentegen hoeft er tussen de laatste prijswinnende vogel en de eerstvolgende niet 
prijswinnende vogel geen verschil meer te zijn in punten. Deze vogels mogen dus gelijke punten 
hebben.  
 

2. Bij onderlinge en bijzondere tentoonstellingen (afdelingen en speciaalclubs) is het niet meer 
toegestaan dat de vogels uit stammen en stellen meedoen met de prijzen bij de enkelingen.  
De groepen van enkelingen, stellen en stammen worden afzonderlijk gekeurd en per groep 
worden de prijswinnaars bepaald. Een prijs voor een enkeling mag dus niet meer in een stel of 
stam vallen.  
 

3. Bij de stellen, worden geen eenheidspunten/stelpunten meer gegeven.  
Dit omdat het verschil in punten tussen de prijswinnaars onderling in de stellen dan eenvoudiger 
te maken is. Inzenden van stellen is internationaal niet gebruikelijk, echter binnen Nederland een 
tegemoetkoming aan de leden. Een afwijking op eenheidspunten voor gevraagde stellen in 
Nederland is hierdoor te rechtvaardigen. 
 

4. Bij de district TT en de Nationale Kampioenschappen is bepaald dat een vogel een prijs krijgt 
vanaf de score van 91 punten. Indien er 1 vogel is van 91 punten en geen hogere, dan krijgt deze 
goud en de vogels daaronder van 90 punten of minder krijgen geen prijs. Het puntverschil blijft 
ook hier gehandhaafd.  
 

5. Indien er bij een tentoonstelling meerdere vogels van 95 punten zijn en hieruit een Algemeen 
Kampioen dient te komen mag deze worden aangewezen. Een puntverschil is dan niet meer aan 
de orde omdat vogels tenslotte maximaal 95 punten kunnen krijgen.  
 

6. Bij het bepalen van een categorie Algemeen Kampioen bij de district TT en het Nationale 
Kampioenschap doen alleen de hoogst beoordeelde vogels mee voor Algemeen Kampioen.  
M.a.w. er worden geen vogels opgewaardeerd, dan wel keurbriefjes overgeschreven om 
uiteindelijk boven andere vogels uit te komen.  
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De aanpassingen zijn op 25 januari 2019 besproken met een delegatie van het hoofdbestuur van de 
NBvV. Deze delegatie kon zich prima vinden in de gedane voorstellen omdat met de aanpassingen de 
internationale gedachte van keuren voldoende gehandhaafd blijft en daarnaast de keurmeesters met 
de aanpassingen met meer gemak en plezier hun keuringen kunnen verrichten.   
 
De onder 1 t/m 6 genomen maatregelen gaan dan ook met onmiddellijke ingang in en zullen 
gecommuniceerd worden naar de afdelingen en speciaalclubs. 
 
Het bestuur van de KMV 
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