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Reglement landelijke huiskeuring NBAT 
Versie: 31032011.3 
 
Artikel 1: Inschrijving 
 
1.1  

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). Voor de organisatie wordt door de CBKM een 
werkgroep aangesteld: werkgroep LHK. 

 
1.2  

Elk district van de N.B.A.T. heeft het recht in elke categorie, die gekeurd wordt een 
deelne(e)m(st)er aan te wijzen. Deze deelnemers aan de volgende eisen te voldoen: 

 
1. Bij de districtskeuring, voorafgaande aan de LHK, dienen de deelnemers met 

hetzelfde vivarium te hebben deelgenomen en tenminste een Zilveren diploma 
te hebben behaald. Zie ook bijlage 2.  

 
2. De deelnemers dienen in de betreffende categorie het districtskampioenschap 

te hebben behaald. 
 
3. Indien de kampioen niet meedoet, is automatisch de nummer twee de 

vervanger, indien die tenminste aan regel 1 voldoet. enz.  
 
4. De deelnemers moeten NBAT-lid zijn en woonachtig binnen Nederland dan 

wel de grensgebieden van België of Duitsland. Hierbij wordt, indien er 
discussie is of de afstand tot de grens te veel is door de CBKM de uiteindelijke 
beslissing genomen of de deelnemer mee mag doen. 

 
1.3  

Indien er in een van de districten geen deelname is in een of meerdere categorieën, 
worden er door de werkgroep LHK uit overige districten deelnemers toegevoegd aan de 
LHK met het streven om 15 deelnemers per categorie te krijgen. (Zie hiervoor ook bijlage 
1) Deze deelnemers worden geselecteerd uit alle deelnemers die na de kampioenen in 
elke categorie het hoogste puntenaantal heeft behaald van alle districten. Ook deze 
deelnemers dienen aan de eisen te voldoen zoals die aan de kampioenen worden gesteld 
(zie 1.2) 

 
1.4  

De inschrijving zal geweigerd worden wanneer er niet aan bovengenoemde voorwaarden 
wordt voldaan. 
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Artikel 2: Tijdslijnen 
 
2.1  Inschrijving geschiedt door het districtsbestuur, vóór 31 maart bij de werkgroep 

LHK van de CBKM. Dit kan door het invullen en inzenden van het daartoe verstrekte 
formulier. Formulieren die niet op de gestelde datum in het bezit zijn van de 
werkgroep 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 in verband met de aanvulling tot 15 
deelnemers, zie ook punt 1.3. 

 
2.2  De keuring geschied op door de werkgroep LHK van de CBKM nader bekend te 

maken data die , indien mogelijk in het tweede kwartaal van het jaar vallen. Deze 
data zullen aan de deelnemers worden gecommuniceerd en vervolgens worden 
gepubliceerd op de website van de commissie bondskeurmeesters: 
http://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 betreffende 
datum. De keuringsdata zal minimaal twee weken van te voren bekend te zijn bij 
de deelnemers. 

 
2.3.1 Op een door het hoofdbestuur van de N.B.A.T. vast te stellen datum wordt de uitslag 

bekend gemaakt. Er zal door het hoofdbestuur van de N.B.A.T. gestreefd worden dit 
in het laatste weekend van oktober plaats te laten vinden. 

 
 
Artikel 3: Het keuren 
 
3.1  De deelnemers dienen voor de aanvang van de landelijke huiskeuring de 

onderstaande formulieren aan de dienstdoende keurmeesters te overhandigen, c.q. 
te overleggen:  
 
Een deelnemerslijst in duplo met daarop vermeld: 

• 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. 

 
De keuringsformulieren die ingevuld moeten worden voor de landelijke huiskeuring 
kunnen worden verkregen op de website van de CBKM: http://www.cbkm.nl 

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

ongestoord kunnen verrichten. 
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3.3 De keuring dient te worden verricht door bondskeurmeesters van de NBAT. Het is de 
bondskeurmeesters verboden om, voordat de officiële uitslag heeft plaats gevonden, 
op enigerlei wijze ten overstaan van derden mededelingen te doen of vergelijkingen 
te trekken ten aanzien van de resultaten. 

 
3.4 De uitslag van de keuring is bindend en er kan niet over worden gecommuniceerd. 
 
3.5 Keurmeesters mogen voordat de uitslag is geweest de vivaria die met de landelijke 

huiskeuring hebben meegedaan niet openbaar maken in de vorm van lezingen, op 
websites of in enige andere vorm. Dit geld ook voor overige functionarissen van de 
NBAT. 

 
 
Artikel 4: Beeldmateriaal. 
 
4.1  Tussen de keuring zelf en de officiële uitslag ligt er een embargo op het publiek 

vertonen of publiek maken van het beeldmateriaal dat de keurmeester heeft gemaakt 
van het vivarium van de deelnemer. Dit embargo geld ook als dit materiaal door de 
keurmeester aan de deelnemer ter beschikking is gesteld.  

 
4.2  Het is niet vanzelfsprekend dat deelnemers recht hebben op het beeldmateriaal van 

hun vivarium dat door de keurmeesters is gemaakt. Het beeldmateriaal is en blijft 
eigendom van de keurmeesters. Dit blijft ook onder alle omstandigheden onderhavig 
aan de auteurswet. 

  
 
Artikel 5: Algemeen 
 
5.1 In bijzondere gevallen kan de CBKM van het reglement landelijke huiskeuring 

afwijken. Van de beslissing die door de CBKM genomen is zullen de betrokkenen en 
het hoofdbestuur schriftelijk in kennis  worden gesteld. 

 
5.2 De geldende keuringsrichtlijnen van de NBAT blijven onverkort van kracht. 
 
5.3 Iedere betrokkene wordt geacht van deze regelgeving op de hoogte te zijn. 
 
5.4 Dit reglement gaat in op 31 maart 2011. Bij het in werking treden van dit 

reglement vervallen alle eerder uitgegeven versies van het reglement vanaf dit 
tijdstip. 

 
5.5  Dit reglement kan alleen gewijzigd worden door een besluit daartoe van de CBKM. 

Elke wijziging zal schriftelijk vastgelegd worden. 
 
5.6  In gevallen waarin dit Reglement geen uitsluitsel biedt, beslist de CBKM. 
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Bijlage 1 bij het reglement landelijke huiskeuring NBAT 
 
 
Nadere uitleg over het toevoegen van kandidaten aan de landelijk keuring. 
 
Indien niet alle districten een kandidaat voor de landelijke huiskeuring hebben, stel twee 
districten hebben geen afvaardiging in de categorie B1/2. Dan houdt dit in dat er dus slechts 
13 deelnemers in deze categorie zouden deelnemen aan de landelijke huiskeuring. 
 
Om deze categorie aan te vullen tot 15 deelnemers worden alle overige deelnemers van 
deze 13 districten in de categorie B1/2 die tenminste 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 zijn dat er twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten zou hebben dan 
gelden de volgende regels. 
 

1. Bij gelijk aantal punten gaat de deelnemer door die biologisch 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. Dit geld 
voor 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 categorieën A, B en C. Voor de categorie D 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 en 8 = 
30.5. (Alle categorieën) 

 
5. Is 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 waar boven vermeld staat: 
“CIJFER”, dus de cijfers zonder de vermenigvuldigingfactor mee te nemen. 
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Bijlage 2 bij het reglement landelijke huiskeuring NBAT 
 
Nadere Uitleg bij het inschrijven voor de Landelijke huiskeuring 
 
De vivaria die voor de landelijke huiskeuring worden ingeschreven dienen in de daaraan 
voorafgaande districtkeuring minimaal een zilveren diploma te hebben gehaald in dezelfde 
categorie en “subcategorie”.  
 
Met andere woorden, als met de districtkeuring een Malawi aquarium aangeboden wordt, 
dan moet dit vivarium ook bij de landelijk keuring als een Malawi aquarium worden 
aangeboden. Dit kan dus niet opeens een Tanganyika aquarium zijn geworden. De 
keurmeesters zullen daar dan ook op controleren. 
 


