
nederlandse bond aqua terra

Reglement Landelijke Huiskeuring

De organisatie van de Landelijke Huiskeuring (hierna
te noemen LHK) berust bij de Commissie

Bondskeurmeesters (hierna te noemen CBKM) van de
Nederlandse Bond Aqua Terra (hierna te noemen NBAT ),
welke daartoe een werkgroep heeft ingesteld: wg LHK.

Elk district van de NBAT heeft het recht in elke
categorie, die gekeurd wordt, een deelnemer aan te

wijzen.Deze deelnemer dient in beginsel aan de volgende
eisen te voldoen:
• Bij de districtskeuring, voorafgaande aan de LHK, dient

hij met hetzelfde vivarium te hebben deelgenomen en ten
minste  een  Zilveren  diploma te hebben behaald.

• Hij dient in de betreffende categorie het
districtskampioenschap te hebben behaald.

• Bij ontstentenis van de kampioen is automatisch de
nummer twee zijn vervanger enz.

• Hij moet NBAT- lid zijn en woonachtig binnen Nederland
dan wel in de grensgebieden behorend bij de Benelux. In
geval van twijfel is het oordeel van CBKM bindend.

Indien er in een van de districten geen deelname is in
een of meer categorieën, worden er door de wg LHK

uit overige districten deelnemer(s) toegevoegd aan de LHK
met een maximum van 15 deelnemers per categorie *). Deze
deelnemers worden geselecteerd uit alle deelnemers die na de
kampioenen in elke categorie het hoogste puntenaantal
hebben behaald van alle districten. Ook deze deelnemers
dienen bij de districtskeuring, voorafgaand aan de LHK,
met hetzelfde vivarium te hebben deelgenomen en ten  minste
een  Zilveren  diploma te hebben behaald.
*) Zie nadere uitleg op laatste pagina.

Inschrijving geschiedt door het districtsbestuur vóór
31  maart bij de werkgroep LHK van de CBKM door

invullen en inzenden van het daartoe verstrekte formulier.
Formulieren die niet op de gestelde datum in het bezit zijn
van de wg LHK zullen niet meer in behandeling worden
genomen. Op het inschrijfformulier moeten alle deelnemers
die een gouden of zilveren diploma hebben behaald tijdens
de districtkeuring vermeld staan (zie punt 3).

De keuring geschiedt op door de wg LHK van de
CBKM nader bekend te maken data in april/mei/juni.

Deze zullen worden gepubliceerd via de website van de
CBKM: www.cbkm.nl . Een beroep op onbekendheid met de

data zal niet worden aanvaard.
Evenmin kan rekening worden gehouden met de afwezigheid
van de deelnemer op een betreffende datum. De keuringsdata
dient minimaal  twee  weken van tevoren bekend te zijn bij de
deelnemers.

De deelnemers dienen voor de aanvang van de keuring
aan de dienstdoende keurmeesters te overhandigen c.q.

te overleggen: 
Een deelnemerslijst in duplo met
- een plattegrond, waarop de zich in het vivarium

bevindende planten/wieren en decoratiematerialen zijn
aangegeven.

- een lijst van de zich in het vivarium bevindende (lagere)
dieren.

- een lijst met de gegevens over verlichting, filtering,
bodemsamenstelling, verwarming, materiaal van de
wanden en eventueel andere ter zake doende gegevens.

De bij de laatste districtskeuring verkregen keuringslijst  met
bijbehorend  diploma of een kopie daarvan dient ter
controle van het puntentotaal mede overlegd te worden
Keuringsformulieren kunnen worden gedownload in
www.nbatnet.nl of www.cbkm.nl

De deelnemers dragen er zorg voor, dat de
keurmeesters de keuring in alle rust en ongestoord

kunnen verrichten.

Tussen de keuring en de officiële uitslag ligt er een
embargo op het fotograferen van de gekeurde vivaria

door anderen dan de door de CBKM aangewezen
keurmeesters en/of fotografen.Vanzelfsprekend mag de
deelnemer zelf dia`s (laten) maken voor eigen gebruik of
gebruik in eigen vereniging. Echter nooit door derden, die
de bedoeling hebben deze te gebruiken voor een dialezing,
publicatie of enige andere vorm van in openbaarheid
brengen.
Het is niet vanzelfsprekend dat deelnemers recht hebben op
het digitale of analoge beeldmateriaal van hun vivarium.
Dit blijft onder alle omstandigheden onderhavig aan de
auteurswet en is eigendom van de dienstdoende
keurmeesters.

De uitslag van de keuring is bindend.
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De keuring wordt verricht door keurmeesters van de
NBAT. Het is verboden om, voordat de officiële

uitslag heeft plaatsgevonden, op enigerlei wijze ten
overstaan van derden mededelingen te doen of
vergelijkingen te trekken ten aanzien van de resultaten.

Op een door het hoofdbestuur van de NBAT vast te
stellen datum wordt de uitslag bekendgemaakt.

De geldende keuringsrichtlijnen van de NBAT
blijven onverkort van kracht.

In bijzondere gevallen kan de CBKM van dit
reglement afwijken. Echter steeds in overleg met het

hoofdbestuur van de NBAT. Van de beslissing zullen de
betrokkenen schriftelijk in kennis worden gesteld.

Iedere betrokkene wordt geacht van deze regelgeving
op de hoogte te zijn.

Hiermee  komen  alle  voorgaande  reglementen  te  vervallen.

Laatste herzieningen opgemaakt te Dordrecht, 28augustus 2007.
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1. Bij gelijk aantal punten gaat de deelnemer door die bio-
logisch het meeste aantal punten heeft (alle categorieën).

2.  Is dit ook gelijk, dan gaat de deelnemer door die het
hoogste aantal punten heeft van de som van punt 2 en 3
op het beoordelingsformulier. Voorbeeld: gezondheid
dieren een 7 en ontwikkeling dieren een 7,5 is samen een
puntenaantal van 14.5 (alle categorieën).

3.  Is dit ook gelijk, dan gaat de deelnemer door die het
hoogste aantal punten heeft van de som van punt 6
gezondheid vegetatie en punt 7 ontwikkeling vegetatie
van het deelnemersformulier van categorie A, B, C. Voor
de categorie D1/2/3 gaat de deelnemer door die het
hoogste aantal punten heeft van de som van punt 5

gezondheid/ontwikkeling flora water/moeras en punt 6
gezondheid/ontwikkeling oeverdeel op het
deelnemersformulier in de categorie D.

4.  Is dit ook gelijk, dan gaat de deelnemer door die het
hoogste aantal punten heeft in het esthetische gedeelte van
het beoordelingsformulier. Bijvoorbeeld 7 + 8 + 7,5 + 8
= 30.5 (alle categorieën).

5.  AIs dit ook gelijk, dan gaat de deelnemer door die het
hoogste aantal punten heeft in het algemene gedeelte van
het beoordelingsformulier (alle categorieën).

6.  Is dit ook gelijk, dan beslist de Commissie
Bondskeurmeesters.

De cijfers die gebruikt worden om de volgorde te bepalen zijn de werkelijke cijfers die gegeven worden in de eerste kolom van
het deelnemersformulier, waarboven vermeld staat CIJFER. 

NADERE UITLEG OVER HET TOEVOEGEN VAN KANDIDATEN AAN DE LANDELIJKE HUISKEURING

Voorbeeld: Twee districten hebben geen afvaardiging in de categorie B1/2. Dit houdt in, dat er van de overige districten 13
deelnemers in deze categorie zouden deelnemen aan de LHK categorie B1/2. Om deze categorie aan te vullen tot 15
deelnemers worden alle overige deelnemers van deze 13 districten in de categorie B1/2, die ten  minste  een  Zilveren  diploma
te hebben behaald, met elkaar vergeleken en worden de twee deelnemers met het hoogste aantal puntenaantal uitgenodigd
om deel te nemen aan de LHK.

Zou er sprake van zijn, dat er twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten zou hebben, dan gelden de volgende regels.
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