
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VOORRANGSREGELS 
 
Nu en dan stellen fokkers en organisaties de vraag welke voorrangregels best gehanteerd worden bij het 
toekennen van prijzen en voor zover de beslissing van de keurmeesters geen oplossing biedt bij het toekennen 
van prijzen bijvoorbeeld. 
Na raadpleging van de nationale standaardcommissies heeft de Landsbond de hierna volgende voorrangregels 
opgesteld en er op de vergadering van 3 november 2002 zijn goedkeuring aan gegeven. 
Er wordt evenwel aan toegevoegd dat de toepassing van onderstaande voorrangsregels geen verplichting is maar 
dat zij worden meegedeeld ten indicatieve titel en als richtlijn voor zij die er gebruik wensen van te maken. 
Anderzijds zou het wel wenselijk zijn dat een zekere uniformiteit, ook in deze, nagestreefd wordt.  
 
 
 
 
 
Voorrangsregels 
 
Bij gelijkheid van punten zijn de volgende voorrangsregels van toepassing voor alle diersoorten en in onderstaande 
volgorde : 
 
1) Het aantal toegekende hoogste punten primeert :  vb. (op een reeks van 5 dieren behalen 3 liefhebbers 27 punten) 
 1)  96-96-95-93-92   (2 X 96) 2)  96-95-95-94-92   (1 X 96 et 2 X 95) 3)  95-95-94-94-94   (0 X 96 et 2 X 95) 
2) Jong gaat voor oud bij alle diersoorten, uitgezonderd bij de konijnen waar oud voor jong gaat. 
3) Mannelijk gaat voor vrouwelijk bij alle diersoorten, uitgezonderd bij de duiven waar duivin voor duiver gaat. 
4) Vervolgens komen in aanmerking  : 
 A  Bij de konijnen  : de aangeduide groepen vermeld in de standaard, in de hierna aangeduide volgorde  :  
 groep 2 tekening, groep 7 bijzondere haarstructuur, groep 4 patroontekening, groep 3  
 verzilvering-pareling, groep 6 hangoren, groep 1 kleur, groep 5 wit. 
 De kleurdwergen worden, al naargelang het dier, ondergebracht in de diverse groepen  :  
 1, 2, 3 of 4. 
 B.  Bij de cavia's'  : 1) op basis van de groepen in de hierna aangeduide volgorde  : 
 langharige (alpaca>merino>angora>coronet>shelty>texel), rex, borstelharige, satijn,  
 gekruinde (Amerikaans>Engels), gladharige. 
 2) op basis van de variëteiten in de hierna aangeduide volgorde  : 
 tekening, agouti, brindle, schimmel, eenkleurig, wit. 
 C.  Bij de duiven :  tekening voor roek, kleur voor wit. 
 D.  Bij de hoenders :  tekening voor eenkleurig. 
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