
REGLEMENT voor Eierkeuringen.  

De organisatie vraagt de inzenders om een groep eieren in te zenden. De organisatie bepaalt of de 

inzending uit 4 of 6 eieren moeten bestaan. Gevraagd mogen worden eieren van (dwerg)hoenders, 

Serama’s , gedomesticeerde sier- en watervogels. Vrije klasse is ook mogelijk. 

De eieren moeten in uniforme schaaltjes of bordjes gevuld met zilverzand, aubiose, zaagsel of 

houtsnippers klaar staan  voordat de keurmeester komt. Ook kunnen hiervoor de kartonnen duiven 

broedschalen gebruikt worden hierbij is geen vulling noodzakelijk, maar is een servetje voldoende. 

Deze moeten op een vlakke tafel geplaatst worden, met voldoende ruimte. 

Ook moeten er voldoende bordjes (min 1 per inzending) aanwezig zijn waar de ei-inhoud bekeken 

kan worden. Deze bordjes moeten een vlakke ondergrond hebben(dus geen schoteltjes waarbij een 

verlaging in zit voor het kopje). Deze moeten wit van kleur zijn of eventueel doorzichtig als er een 

witte ondergrond is. 

De inzender mag op de bolle kant op het verste ei met potlood een klein kruisje zetten, zodat dit ei 

bij voorkeur inhoudelijk wordt bekeken. 

Van te voren moet de tt secr. aan de keurmeester aangeven hoeveel eieren opgegeven zijn en van 

welke rassen deze zijn. 

De keurmeester moet bij de keuring zorgen voor een weegschaal, een mesje om de eieren te 

openen, een schouwlamp op batterijen. 

De keurmeester beoordeelt de buitenkant van het ei en de inhoud van het ei. Met de volgende 

punten telling: 

  

Buitenkant:     Inhoud   

vorm 25   dooier 30 

Grootte 15   eiwit 30 

schaal structuur 20   hagelsnoeren 10 

kleur 20   luchtkamer 10 

Reinheid  20   versheid 20 

Totaal 100     100 

 

Alle eieren hebben een minimum gewicht. Alleen de verdwergde rassen hebben een maximum 

gewicht. 

Maximaal 40 serie eieren per keurmeester per dag.  Avondkeuring max 15 series. 

Vergoeding gelijk als andere keurmeesters. 

De organisatie bepaald wat er met de ei-inhoud gebeurd na de keuring. Of deze weggedaan wordt of 

blijft staan tijdens de show. 

De organisatie zorgt voor prijzen. De prijzen kunnen zijn voor de buitenkant of voor de inhoud of 

voor buitenkant en inhoud samen. De keus hierin is voor tt-bestuur. 

 


