Verslag van de examen commissie “veren”.
Vogelgriep ook nu spelbreker voor aantal kandidaten, maar we bewegen mee!.
In 2017 hebben we als examencommissie ons best gedaan om in het belang van de kandidaten
zoveel mogelijk examens af te nemen.
Op 14 mei hielden we de theoretische en mondelinge examens in Bilthoven. De zeven
koppels examinatoren waren weer anders van samenstelling als voorgaande jaren. Het doel
hiervan is dat men van elkaar kan leren, wat uiteindelijk de uniformiteit bij de examinatoren
ten goede zal komen.
Er waren dit jaar 40 kandidaten die deelnamen aan het mondeling examen Voor 6 van hen
was het de eerste keer en dus moesten die ’s morgens ook hun algemeen theoretisch examen
doen. Dit verliep prima voor de 6 mensen gezien de goede cijfers van een ieder op dit
gedeelte.
De kandidaten deden in totaal voor 285 rassen (of rasgroepen) examen. Voor 40 rassen of ras
groepen werd een onvoldoende gegeven. Het slaginspercentage was daarmee 86 %. Het
gemiddelde cijfer was een 7,0 Een prima resultaat dus.
Gewaarschuwd door de vogelgriep in het seizoen 2016 – 2017 hadden we besloten de
kandidaten meer mogelijkheden te bieden om praktijk examens te doen. Gelukkig maar, want
een week na de ONETO ging de boel andermaal op slot.
De water- en siervogel kandidaten konden hun praktische examens al doen op 27 augustus te
Elburg alwaar de gedomesticeerde watervogel speciaalclub hun fokkersdag hield. Fijn dat
jullie dit hebben voorgesteld! De deelname was 100%.
Van de drie kandidaten die voor Serama’s opgingen, deden er twee al hun examen tijdens de
internationale Seramadag die 2 september in Beek (Gld) werd gehouden. Beide waren
nieuwelingen (Ronald Schoemaker en Petra Wilhelmus) en slaagden voor het ras.
Op de show van WPKC in Zuidbroek (Groningen) deed wederom een nieuweling (Henk
Fennema) zijn examen voor hoenders en dwerghoenders en slaagde voor de rassen.
De andere nieuwelingen voor hoenders en dwerghoenders deden hun praktisch examen bij
Gallinova in Barneveld. Twee kandidaten (Ronald Schoemaker en Arjan Buitenhuis)
slaagden voor hun rassen. Op deze show deden ook twee kandidaten uitbreiding voor
hoenders en dwerghoenders.
Op de Oneto hadden we de mogelijkheid om alle overige examens voor hoenders en
dwerghoenders af te nemen, maar helaas lukte dit niet volledig, omdat een aantal kandidaten
elders verplichtingen had of de voorkeur gaven om in Assen bij de Noordshow examen te
doen.
Niettemin deden 12 kandidaten op Oneto uitbreiding voor hoenders- en dwerghoenders.
Voor de mensen die in Assen examen wilden doen en daar ook aan vast hebben gehouden ( of
moesten i.v.m. ander verplichtingen) was het een beetje zuur, want we weten inmiddels dat er
geen hoenders en dwerghoenders mochten worden ingezonden.
Wel konden we daar het examen voor oorspronkelijke duiven voor één kandidaat afnemen en
deze slaagde met prima cijfers.
Tenslotte hebben we bij twee kandidaten een examen voor kalkoenen afgenomen bij een
handelaar in Stolwijk, Daar zat een grote collectie. Eén van hen wist voor deze soort te slagen.
Slagingspercentage:

locatie

Watervogels
Elburg
Serama’s Beek
WPKC
Zuidbroek
Gallinova
Barneveld
Oneto Enschede
Noordshow
Assen
Kalkoenen
Stolwijk

Aantal
Kandidaten Aantal
kandidaten afgewezen rassen /
soorten
5
0
17

Aantal rassen
geslaagd

%

Gem.
cijfer

14

82%

6,4

2
1

0
0

2
4

2
4

100%
100%

7,5
6,5

5

1

27

21

77%

6,3

12
1

0
0

106
2

86
2

81%
100%

6,9
7

2

1

2

1

50%

6

Wat resteert is nog een examen voor één nieuweling die examen gaat doen voor Kwartels en
Patrijzen. Dit zal nu afgenomen worden tijdens de DFKP speciaal club dag op 25 augustus
2018.
En we moeten nog voor zo’n 17 kandidaten voor hoenders en dwerghoenders hun
praktijkexamen organiseren. Dit hebben we nu in overleg met KLN en Gallinova vastgelegd
op zaterdag 1 september te Barneveld. Uiteraard is deelname niet verplicht, maar dan raakt
men wel een jaar achterop en dat is natuurlijk jammer.
De gehouden examens betekende voor 3 keurmeester ‘promotie”!
Jaap Meindertsma is nu A – keurmeester voor oorspronkelijke watervogels.
René van der Kerkhof is A-keurmeester voor oorspronkelijke duiven en
Jonny Wever is nu B keurmeesters hoenders en dwerghoenders.
Alle drie willen we hier nogmaals van harte feliciteren met het prachtige resultaat.
Tijdens het keurmeestercongres worden examens afgenomen voor rassen die nieuw zijn in
onze standaard en door de standaardcommissie inmiddels zijn erkend.
Tijdens het vorig congres in 2016 betrof dit het ras Aarschotse kriel. Toentertijd konden een
aantal keurmeester niet aanwezig zijn. Daarom was er tijdens het keurmeestercongres van
2017 een tweede kans. Vijf mensen hebben hier aan deelgenomen. Alle vijf (Jan Voets,
Berend Klein, Bert Kremer, Mathijs Ykema en Mario Griekspoor) zijn hier voor geslaagd.
Sinds 2015 hanteren we voor de opleiding om bevoegd keurmeester te worden het nieuwe
reglement. Het doel is competente keurmeesters “af te leveren”. Sinds 2015 is de
studiebelasting gedurende de eerste vier jaar daardoor toegenomen. Niettemin zien we dat er
meerdere fokkers zijn die graag beginnen aan deze studie. In totaal zitten nu 18 mensen in de
opleiding voor keurmeester. Onder normale omstandigheden duurt dit traject vier jaar.
Twee van de achttien zijn al bevoegd voor de diergroepen hoenders, maar willen zich nu ook
bekwamen in andere diergroepen.
Van de 18 mensen zijn er acht nog bezig het leerboek door te werken. Deze mensen hebben
nog geen examen gedaan. Voor twee mensen uit de opleiding betekent dit het laatste jaar. Aan
het eind van de opleiding zullen ze nog een “algemeen kleurenexamen” gaan afleggen.
Tenslotte worden ze uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Bij gebleken geschiktheid, mag
men zelfstandig verder studeren voor nog meer bevoegdheden.

Heb je ook interesse vraag dan eens wat informatie op en ga het proberen!!! Dit kan bij: A.
Tieleman m.b.t. alle vragen over keurmeesteraangelegenheden, bij J. Albada m.b.t.
cursusinformatie, bij H.L. Timmer m.b.t. vragen over het examen en uiteraard kun je ook de
bondssecretaris benaderen. Het mag niet zo zijn dat kandidaten al in het begin afhaken omdat
ze niet de juiste info krijgen. Voor de juiste telefoon- en adresgegevens adviseer ik u de
website van Kleindier Liefhebbers Nederland te raadplegen.
Als gedelegeerde waren dit jaar Co Korsuize, Henk Houpst en Jan Renes actief. Graag wil ik
ze allemaal hartelijk dank zeggen voor de genomen moeite. Het is niet eenvoudig om een dag
lang geconcentreerd te blijven en op te letten of alles wel “volgens de regels van het spel”
verloopt.
Met het feit dat er onzekerheid blijft over de vogelgriep ontwikkelingen, zullen we ook in het
komend seizoen nog op meerdere momenten en locaties praktijk examen gaan afnemen. Dat
alles is in het belang van de keurmeesters.
Rest mij de mede commissieleden Willem Voskamp (voorzitter), Aart Deetman, Nico van
Wijk, Bert Frenken, Frans van Oers, Jan Steenbakkers, Evert Visser, Johan Albada, Elze
Zwama, Aad Rijs, Tallinus Boschma, Ide Meijering, Ronnie Siemes , en onze
portefeuillehouder Arie Tieleman dank te zeggen voor de prettige samenwerking in het
afgelopen seizoen.
Secretaris Examen Commissie “veren”
Hendrik Timmer

