Vraagprogramma Eierenkeuring
U wordt uitgenodigd om eieren van uw hoenders of dwerghoenders mee te nemen
om ze door een deskundige eierenkeurmeester te laten keuren.
De eierenkeuring gaat volgens de Nederlandse standaard.
Gevraagd worden collecties bestaande uit (4 of 6) eieren van hetzelfde ras waarvan
1 ei op een bordje voor interne beoordeling.
U kunt meedoen met eieren van alle rassen die u fokt, dus meerdere collecties kunt
u inzenden.
Wat voegt een eierenkeuring nou eigenlijk toe?
Een eierenkeuring heeft als uitgangspunt, hoe behoort een goed broedei te zijn. Bij
een keuring kan een goede keurmeester het publiek uitleg geven en vragen
beantwoorden over het ei en dan speciaal het broedei, het broedproces, kloeken en
broedmachines.
De keuring gaat op punten waarvan de verdeling als volgt is:
Externe keuring
Vorm
Gewicht
Schaal
Kleur
Algemene indruk
Totaal

25
15
20
20
20
100

Interne keuring
Dooier
Eiwit
Hagelsnoeren
Luchtkamer
Versheid
Totaal

30
30
10
10
20
100

Per inzending vragen wij: (4 of 6) eieren die de inzender zelf moet uitzoeken en
verdelen, het ei voor de interne beoordeling moet voorzien zijn van een
potloodkruisje op het stompe gedeelte van het ei.
Willen alle leden die inzenden op de eierenkeuring hun opgave van de eieren
doorgeven via e-mail.
We willen graag weten hoeveel collecties we kunnen verwachten.
Hierna een gedeelte van de vertaalde eierenstandaard ( uit het Engels)

UITWENDIG
Vorm: een ruime breedte met een groottere lengte dan breedte de onderkant moet ruimer dan de
bovenkant zijn met een flauwere kromming, bij een hennen ei is de bovenkant puntiger dan bij een
volwassen kip, maar een ei mag niet te puntig zijn nog smal of te rond van vorm.
Grootte/ Gewicht: is niet een vast punt zonder combinatie met de kleur van de schaal { of wel het
gewicht van het ras } normaal weegt een ei wanneer een kip gaat leggen 50 gram { 1 ¾ oz } en dit
neemt vrij snel toe naar 57 gram { 2 oz } na een paar maanden productie, na de rui is er opnieuw
een toename van het gewicht.
Elk ras heeft een eigen gewicht klasse.
Schaal: gelijkmatig glad zonder lijnen of bubbels gelijkmatig bekalkt zonder oneffenheid, poreuze
stukken en/of kalk punten.
Versheid, glans en algemene indruk: de schaal moet schoon zijn en niet dof of oud uitzien, de
luchtkamer moet zijn als bij een vers gelegd ei, de inhoud moet bij het schouwen vrij zijn van bloed of
vlees sporen.
Uniformiteit: eieren die een show eenheid vormen moeten gelijk zijn van vorm, schaal kwaliteit,
schaal samenstelling, grootte en kleur.

INWENDIG
Dooier: rijk helder goud geel, vrij van bloed strepen of stippen. Mooi rond, met een glad oppervlak,
goed uit het eiwit omhoog reizend, en gelijk van tint zijn. Kiemschijf of kiemhuid niet verkleurt.
Eiwit: Het liefst doorzichtig van kleur, en van een wat dichte samenstelling speciaal rond de dooier.
Het eiwit moet vrij zijn van bloedsporen.
Hagelsnoeren: Beide hagelsnoeren lijken op een dik koord van doorzichtig eiwit aan elk eind van de
dooier, ze houden de dooier in het midden van het dikke eiwit en moeten vrij zijn van bloedsporen en
niet in het dunne eiwit liggen.
Luchtkamer: Niet te groot maar zo als bij een vers ei, het vlies moet aan de eischaal kleven.
Versheid: Word aangegeven door een kleine luchtkamer, een oud ei is te herkennen aan een
rimpelige bovenkant van de dooier en een mindere hoogte of een verschraalde dooier.

Uitsluitingsfouten en fouten:
Algemene fouten: Meer dan 1 dooier, te oud ei, gepolijst of bijgewerkte schaal, toevoegingen en/of
kleuren van eieren en bij uitwendig keuren van onvoldoende inhoud.
Niet toegestaan conditioneren: zoals kleuren, polijsten van eieren en het inzenden van grote
hoendereieren als kriel, dit lijdt tot diskwalificatie.

Namens het bestuur:

