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KEURINGSREGLEMENT  VAN 

DE NEDERLANDSE BOND AQUA-TERRA 
Categorie Vijvers 

TEN GELEIDE  

 
De digitale keurwijzer is nu volledig  tot stand gekomen en heeft constant de aandacht van het College 
Bondskeurmeesters. Deze vernieuwde digitale keurwijzer bestaat uit een aantal delen. Dit 
keuringsreglement en de apart te downloaden keuringsrichtlijnen. 

  
In haar vergadering van 5 oktober 2002 besloot de Commissie Bondskeurmeesters tot het ontwerpen 
van geheel nieuwe vijverkeuringsrichtlijnen. Bij de uitvoering daarvan meende de commissie zich te 
moeten laten leiden door de volgende overwegingen: 
 

1. Het biologische deel van de te beoordelen vakken dient op het totaal der vakken zwaarder te wegen 
dan tot nu toe het geval was. 

2. De aandachtspunten die bij de beoordeling van de diverse vijvers worden gehanteerd, en die hetzelfde 
zijn, dienen bij het zelfde vak te worden ingedeeld. 

3. Het belang van een vak komt tot uiting door een vermenigvuldigingsfactor, die kan verschillen voor de 
verschillende vakken en verschillende type vijvers 

4. De deelnemer aan een keuring dient aan de hand van de Keuringsrichtlijnen en het daarbij behorende 
deelnemersformulier, onderscheid te kunnen maken tussen wat als hoofd- of als bijzaak wordt gezien.  
 

Het resultaat van deze overwegingen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
hedendaagse kennis en opvattingen 
zijn de keuringsrichtlijnen zoals die 
momenteel worden gehanteerd. 
Wat niet onvermeld mag blijven is de 
inbreng van de leden van het College 
Bondskeurmeesters. Gedurende een 
reeks van jaren hebben ze de 
samenstellers van de nieuwe 
bondskeuringsrichtlijnen in hun werk 
begeleid. Dank aan de verschillende 
deskundigen die werden 
geraadpleegd. 
Na een aantal jaren te hebben 
gewerkt met  verschillende concepten 
D1/D2, zijn in de loop der jaren ook de 
waterpartijen, waar geen gebruik 

wordt gemaakt van oever, moeras en vijverbeplanting in beeld gekomen. Om deze vorm van onze hobby 
gelijk te waarderen qua puntentelling bij de vijverkeuringen is eind 2005 besloten om een extra categorie 
toe te voegen aan de bestaande categorieën D1en D2 namelijk D3 de speciaal-vijver, alleen dieren. De 
vormen waarin deze keurwijzer nog verder zal verschijnen (digitaal/internet) zou moeten kunnen 
bijdragen aan een vereenvoudigde verspreiding onder (potentiële) deelnemers aan keuringen en een 
mogelijkheid tot snellere uitbreidingen en/of herzieningen. 
 
Hilversum, maart 2006  
A.J. van Holstein  
W.G.M. van Sloun 
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KEURINGSREGLEMENT         
BEGRIPPEN EN TERMEN 
 
 
Vijver. 
Een waterpartij die een 
leefgemeenschap vormt voor 
aquatiele dieren en / of 
planten 
 
Vivarium  
Een gezamenlijk begrip voor 
alle hierboven genoemde 
levensgemeenschap. 
 
Bondskeurmeester  
Iemand (m/v) die van het 
hoofdbestuur van de 
Nederlandse Bond Aqua 
Terra de bevoegdheid heeft 
gekregen als keurmeester op 
te treden. 
 
Beoordelingsformulier 
Het officiële formulier, 
uitgegeven door de N.B.A.T., waarop 15 vakken staan vermeld, welke de keurmeester(s) door middel 
van een cijfer gradeert. 
 
Deelnemersformulier 
Een formulier waarop noodzakelijke gegevens van een vivarium staan vermeld.(zie ook keurwijzer) 
 
Keuringscategorie  
Groepen waarin de te keuren vivaria zijn verdeeld: 
 
 
Hoofdgroep D 
categorie D1  Gezelschapsvijvers 
categorie D2  Speciaalvijver dieren en planten 
categorie D3  Speciaalvijver hoofdzakelijk dieren 
 
Aandachtspunten  
De onderdelen die door de bondskeurmeester worden beoordeeld en die worden gebruikt om te komen 
tot een waardering in de vorm van een cijfer, voor een bepaald vak. Afhankelijk van het soort vivarium 
worden bepaalde aandachtspunten wel of niet bij de beoordeling betrokken. 
 
Factoren  
Hele getallen met een waarde van 1 tot en met 6 waarmee de door de bondskeurmeester gegeven 
cijfers moeten worden vermenigvuldigd om te komen tot het aantal punten, dat voor het vak wordt 
gegeven. Deze factoren verschillen per groep en per vak. Zij geven het belang aan dat aan een bepaald 
vak wordt gehecht. 
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Dieren 
Er wordt in deze wijzer gesproken over dieren en niet specifiek over vissen. Behalve vissen komen 
momenteel in de vijver tal van dieren uit andere diergroepen voor.  
 
Enkele voorbeelden zijn: 
 
Ongewervelde dieren 
Porifera (Sponzen) 
Coelenterata (Holtedieren): poliepen; 
Crustacea  (Kreeftachtigen): kreeften 
Insecta (Insekten): spinnen, kevers, sprinkhanen, duizendpoten, libelles en waterjuffers; 
Mollusca (Weekdieren): slakken, mosselen; 
 
Gewervelde dieren 
Pisces  (Vissen) 
Amphibia (Amfibieën): salamanders, kikkers; 
Reptilia (Reptielen): schildpadden 
 
 
Vegetatie 
Onder vegetatie wordt verstaan: alle planten in de ruimste zin van het woord. Immers, naast hogere 
planten zijn algen ook een wezenlijk bestanddeel van de vegetatie. 
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DE VIJVER-KEURINGSPRAKTIJK 

Bij een keuring onderwerpt een keurmeester de vijver aan een onderzoek, waarbij hij de 15 vakken en 
hun aandachtspunten toetst aan de op dat moment geldende normen en inzichten. Deze toetsing geeft 
hij weer in een puntensysteem met of zonder begeleidend commentaar op een beoordelingsformulier 
dat als rapportagemiddel gehanteerd wordt. Zo zijn de keuringen gestructureerd volgens een 
hiërarchisch patroon:  
 
De verenigingskeuring: ook wel huiskeuring genoemd, georganiseerd door aquariumverenigingen, 
aangesloten bij de N.B.A.T. (zie omschrijving huiskeuring onder keuringen) 
 
De districtskeuring: iedere vereniging meldt een volgens het district te bepalen procedure een aantal 
deelnemers ter keuring aan. (zie omschrijving distrikskeuring onder keuringen 
 
De landelijke huiskeuring: Ieder van 
de 15 districten vaardigt zijn kampioenen 
af naar een landelijke uit te voeren 
keuring, georganiseerd door de 
Commissie Bondskeurmeesters. .(zie 
reglement Landelijke Keuring) 
 
 
Voordat de bondskeurmeester tot het 
invullen van het beoordelingsformulier 
komt, zijn er al een aantal zaken 
geregeld. Geruime tijd voor de 
keuringsdag heeft het bestuur van de 
vereniging of het district, aangesloten bij 
de N.B.A.T., contact opgenomen met 
een der bondskeurmeesters. (Een 
adressenlijst van deze functionarissen 
wordt jaarlijks door het hoofdbestuur gepubliceerd.) In overleg spreken bestuur en bondskeurmeester 
een datum en een tijdstip voor de keuring af. Verder spreken ze af, waar ze elkaar zullen ontmoeten, 
de wijze van vervoer en verblijf en een vergoeding daarvoor. Naast deze vergoeding is men aan de 
bondskeurmeester het in overleg met het hoofdbestuur vastgesteld honorarium verschuldigd. 
(Mededelingen via website en/of in Het Aquarium). 
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Gedurende de keuringsdag dient het bestuur te zorgen voor een passend vervoermiddel, waarbij men 
er verstandig aan doet de extra inzittenden (bondskeurmeester, foto/videograaf e.a.) voor de duur van 
de keuring tegen ongevallen te verzekeren. Het bestuur dient bij het bepalen van het aantal te keuren 
vijvers rekening te houden met de tijd die per deelnemer nodig is en een te houden lunchpauze. Als, 
om welke redenen ook, de voorgenomen keuring niet door kan gaan, dienen de betrokkenen 
(bondskeurmeester en bestuur) elkaar zo spoedig mogelijk in te lichten. Het bestuur zorgt er voor, dat 
alle deelnemers ervan op de hoogte worden gesteld, dat de keuring niet doorgaat. Als de 
bondskeurmeester is verhinderd zal hij, in overleg met de organisatoren, trachten tijdig voor een 
plaatsvervanger te zorgen.  
 
Gezien het feit dat de bondskeurmeester de keuring verricht onder auspiciën van de N.B.A.T. dienen 
de organisatoren zich ervan overtuigd te hebben dat de deelnemers aangesloten zijn bij de N.B.A.T. 
 
 
Het komt voor, dat een deelnemer lid is van meerdere verenigingen (zgn. A en B leden). 
Als het een verenigingskeuring betreft, kan het vijver bij elk van de verenigingen waarvan de deelnemer 
lid is, voor de keuring worden aangeboden. De deelnemer moet wel, voordat een keuring door een 
bondskeurmeester plaatsvindt, aangeven bij welk district hij zijn vijver zal laten keuren, als hij voor 
deelname aan een districtskeuring in aanmerking zou komen. Uiteraard kent elk vijver maar één 
eigenaar en alleen deze kan zich laten inschrijven als deelnemer. In bijzondere gevallen kan de 
eigenaar een verzorger aanwijzen. Gedacht moet hier worden aan vijvers bij openbare gebouwen, 
ziekenhuizen, bejaardencentra etc. 
 
 
Buiten deze bijzondere gevallen zijn er nog tal van voorbeelden waarin deze wijzer niet kan en/of wil 
voorzien, zoals deelnemers met meerdere vijvers in dezelfde categorie of verschillende vijvers in 
andere categorieën, deelnemers die buiten de landsgrenzen wonen, etc. In alle gevallen dienen eerst 
de voorschriften van het organiserende orgaan in acht genomen te worden: dus bij een huiskeuring zal 
de organiserende vereniging verantwoordelijk zijn en dus beslissingsrecht hebben, bij een 
districtskeuring het betreffende district en bij een landelijke keuring de N.B.A.T. zelf. 
 
 
In alle gevallen waarbij onduidelijkheid bestaat over de te volgen procedure, zal het hoofdbestuur van 
de N.B.A.T. beslissen en dienovereenkomstig handelen. 
De eigenaar of verzorger van de te keuren vijver(s) zorgt voor een zo volledig mogelijk ingevulde 
deelnemersformulier met daarop de noodzakelijke gegevens die voor de uit te voeren keuring relevant 
zijn. (Zie verder: deelnemersformulier en keuringsrichtlijnen). 
 
 
De eigenaar of verzorger van het te keuren vivarium zorgt voor een zo volledig mogelijk ingevulde lijst 
met daarop de noodzakelijke gegevens die voor de uit te voeren keuring relevant zijn. (Zie verder: 
deelnemersformulier en keuringsrichtlijnen).Voor de keuring wordt er in principe geen verschil gemaakt 
tussen gevorderden en beginners, tenzij de organisatoren hierom verzoeken. In dat geval zal met de 
organisatoren worden overeengekomen op welke wijze rangordelijsten, keuringsrapporten of wat dies 
meer zij, worden afgehandeld. Iedere deelnemer die lid is van de N.B.A.T. heeft recht op een 
beoordelingsrapportage en dit geschiedt normaal gesproken middels het beoordelingsformulier welk 
geheel ter verantwoording is van de keurmeester. Indien het gaat om een advieskeuring worden er geen 
cijfers gegeven. 
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HET BEOORDELINGSFORMULIER           

In de kop van dit formulier worden de persoonlijke gegevens van de houder van de vijver ingevuld en 
de categorie waar de te keuren vijver in wordt aangegeven. Deze categorie wordt bepaald door de 
houder van de aangeboden vijver. 
De keuring kent 15 vakken, die zijn verdeeld over een drietal rubrieken:  
 
een biologisch,  
een esthetisch en  
een algemeen deel.  
 
De keurmeester geeft middels een cijfer een waardering voor elk van deze 15 vakken. Deze cijfers 
mogen variëren van 1 t/m 10, waarbij halve punten wel zijn toegestaan, kwartpunten echter niet. 
 
 
 
Betekenis der cijfers: 
 
  1 = uitzonderlijk slecht   
  2 = zeer slecht   
  3 = slecht  
  4 = onvoldoende   
  5 = twijfelachtig 
  6 = voldoende  
  7 = ruim voldoende 
  8 = goed 
  9 = zeer goed 
10 = uitmuntend 
 
Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de 
factor die bij de aangegeven categorie hoort. De hobby 
wordt de laatste jaren gekenmerkt door een 
accentverschuiving van het esthetische naar het biologisch 
verantwoord houden van dier en plant. Deze tendens is nu 
naar alle hoofdgroepen doorgetrokken, maar niet voor elke 
groep in gelijke mate. Om die reden bestaat het 
biologische gedeelte uit 9 vakken en zijn de bijbehorende 
factoren hoog en onderling per categorie nogal 
verschillend. Dit heeft tot gevolg, dat het biologisch deel 
een grote invloed heeft op het eindresultaat. 
 
Ten leste wordt het puntentotaal bepaald en het totaal van het biologische deel. Deze cijfers bepalen of 
de deelnemer het zgn. Bondsdiploma heeft behaald. (zie aldaar) De keurmeester kan een gedeelte van 
het beoordelingsformulier gebruiken voor het plaatsen van opmerkingen of teksten, die de deelnemer 
duidelijk moeten stimuleren in het uitoefenen van de hobby en die rechtstreeks betrekking kunnen 
hebben op bepaalde onderdelen van de 15 vakken. 
 
Reguliere afspraak is dat bij een score van 8 of hoger voor een vak geen opmerkingen geplaatst worden 
en dat bij een lagere waardering oorzaken en/of redenen daarvoor worden aangegeven. De 
keurmeester draagt er zorg voor dat de uitslag op correcte wijze volgens de gemaakte afspraken 
afgehandeld wordt. 
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HET DEELNEMERSFORMULIER 

 
Het deelnemersformulier met aandachtspunten is verkrijgbaar via de secretaris van de N.B.A.T. of 

kunnen worden verkregen via de site  www.cbkm.nl  
Deelnemers worden verzocht om de laatst gepubliceerde 
deelnemerslijsten te gebruiken 
 
De deelnemer moet tijdens de keuring een deelnemers 
formulier overleggen waarop noodzakelijke gegevens van de 
betreffende vijver zijn vermeld.(zie keuringsreglement) Het door 
de Commissie Bondskeurmeesters voorgesteld formulier geeft 
een zo compleet mogelijk beeld van de relevante informatie en 
dient als voorbeeld gevolgd te worden. 
 
Als vereiste dienen de volgende gegevens verstrekt te worden: 
1.  Een volledige opgave van alle aanwezige dieren, bij voorkeur 
met de wetenschappelijke benaming, alsmede het exacte 
aantal, dat per soort aanwezig is. 
2.  Een volledige opgave van alle soorten aanwezige hogere 
planten en/of algen, bij voorkeur met de wetenschappelijke 
benaming, alsmede een gedetailleerde plattegrond. 
3.  Een lijst met het gebruikte niet-levende decoratiemateriaal 
met een aanduiding op de plattegrond. 
4.  Een overzichtsschets en een heldere beschrijving van de 
technische installatie, zoals wijze van filtering, wijze van 

voedering, milieuapparatuur en eventueel aanwezige tuin/vijververlichting enz. 
5.  Een overzicht van meetresultaten (zie keuringsrichtlijnen-metingen). Deze dienen door 
de deelnemer naar vermogen te worden ingevuld.  
 
Het formulier met aandachtspunten kan een leidraad zijn om deelnemers te herinneren aan 
onvolkomenheden. Als gevolg van de keuring kan de deelnemer recht hebben op een van de 
navolgende onderscheidingen 
Als gevolg van de keuring kan de deelnemer recht hebben op een van de navolgende onderscheidingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbkm.nl/
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Het verenigingsdiploma 

 
Bewijs van deelname aan een verenigingskeuring als er niet voldoende punten zijn behaald voor een 
bondsdiploma of als het gaat om een advieskeuring waar de nadruk ligt op het advies en geen cijfers 
worden gegeven op het beoordelingsformulier. 
 
 

HET  BONDSDIPLOMA 
 

Bewijs van onderscheiding, behorende bij elk van de 4 
hoofdgroepen afzonderlijk, uitgereikt namens de N.B.A.T. en 
getekend door de bondsvoorzitter en bondskeurmeester.  
Om voor een dergelijk diploma in aanmerking te komen, moet 
het totaal van de behaalde punten tenminste 380 zijn en de 
som van de in het biologisch deel behaalde cijfers tenminste 
68 terwijl in dit onderdeel geen cijfer lager dan 7 mag zijn. Een 
bronzen bondsdiploma word uitgereikt bij een puntenaantal 
van 380 tot en met 386.5.  Een zilveren bondsdiploma word 
uitgereikt van 387 tot en met 393.5 en een gouden 
bondsdiploma word uitgereikt als een deelnemer 394 punten of 
meer heeft behaald. Bondsdiploma’s worden alleen bij een 

vereniging en distrikskeuring uitgereikt. 
  
Certificaat (zilver)   
Onderscheiding, als blijk van extra waardering uitgereikt door het hoofdbestuur van de N.B.A.T. aan 
hen die gedurende een periode van  ten hoogste zes achtereenvolgende jaren, met een interval van 
tenminste tien maanden onderling, erin is geslaagd vijf maal een bondsdiploma te behalen.  
Per bondslid wordt deze onderscheiding slechts één maal  uitgereikt. Dit ereteken moet schriftelijk bij 
het hoofdbestuur worden  aangevraagd, onder overlegging van de vijf bondsdiploma’s. Het zal worden 
uitgereikt door de vereniging of het hoofdbestuur, of door een door het hoofdbestuur aan te wijzen 
functionaris van de N.B.A.T.  De kosten van het erediploma komen ten laste van de N.B.A.T.  
 
Certificaat (goud) 
Onderscheiding, als blijk van extra waardering uitgereikt door het  hoofdbestuur van de N.B.A.T. aan 
diegene, die gedurende een periode  van ten hoogste twaalf achtereenvolgende jaren, met een interval 
van  tenminste tien maanden onderling, erin is geslaagd tienmaal een bondsdiploma te behalen. Per 
bondslid wordt deze onderscheiding  slechts één maal uitgereikt. Dit certificaat moet schriftelijk bij het 
hoofdbestuur worden aangevraagd, onder overlegging van de tien bondsdiploma’s. Dit certificaat zal 
worden uitgereikt door de vereniging of het hoofdbestuur, of door een door het hoofdbestuur aan te 
wijzen functionaris van de N.B.A.T. De kosten van het diploma komen ten laste van de N.B.A.T. 
Certificaten worden in beginsel op een verenigingsavond uitgereikt.  
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AFHANDELING KEURING 

 
Het bestuur van het district of de organiserende vereniging bepaalt of en hoeveel prijzen ter beschikking 
worden gesteld. Het totaal aantal punten bepaalt de volgorde op de ranglijst. Bij een gelijk aantal punten 
is de som van de cijfers van het biologische deel doorslaggevend. Is dit ook gelijk, dan het totaal aantal 
punten van het esthetische deel en vervolgens van het algemene deel. Is dat nog niet beslissend, dan 
wijst de keurmeester aan wie het hoogst wordt geklasseerd. Er is altijd maar één winnaar. Bij de 
landelijke keuring wordt géén bondsdiploma uitgereikt. 
 
 

POSITIE VAN DE KEURMEESTER 
 
Een bondskeurmeester mag onder auspiciën 
van de N.B.A.T. uitsluitend volgens de 
keuringsafspraken en keuringsrichtlijnen 
keuren. 
 
Indien meer dan één bondskeurmeester 
tegelijkertijd de vijver keurt, wordt op het 
keuringsformulier het totaal van de verkregen 
punten vermeld. 
 
Op de beslissing van de bondskeurmeester 
bestaat geen beroep. Voor op- of aanmerkingen 
kan men zich altijd wenden tot de commissie 
bondskeurmeesters. 
Indien door de met de uitvoering van de keuring belaste bondskeurmeester(s) wordt geconstateerd, 

dat de eigenaar of verzorger van de ter keuring aangeboden vijver heeft getracht door middel van niet 

toelaatbare ingrepen een hogere waardering voor de vijver te verkrijgen, kan door deze 

bondskeurmeester(s) de vijver van verdere deelname worden uitgesloten. 

 
De bondskeurmeester dient, bij voorkeur binnen één maand nadat hij de laatste vijver van een 

georganiseerde keuring heeft gekeurd, de 
door hem ingevulde, gedateerde en 
getekende officiële keuringsformulieren 
en eventuele diploma’s aan het 
secretariaat van de organiserende 
vereniging te doen toekomen tenzij anders 
is overeengekomen.  
 
Het verdient de voorkeur dat de 
bondskeurmeester tijdens een 
ledenbijeenkomst aanwezig is om een 
toelichting te geven bij de 
keuringsformulieren. Dit kan gebeuren 
aan de hand van dia’s of videobeelden. 
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Nadere informatie rond de uitvoering van de vijverkeuring kan worden ingewonnen bij de 
commissie bondskeurmeesters van de N.B.A.T. 
 

KEURINGSAFSPRAKEN 
.... die constant de aandacht hebben van alle leden van het 
College Bondskeurmeesters (CBKM). 
 
Keuringsafspraken die niet categorie gebonden zijn, maar 
overstijgend of ondersteunend in algemene zin zijn, 
worden in dit deel puntsgewijs aangehaald. Ze zijn niet 
absoluut bindend, maar gelden als uitdrukkelijke 
aandachtspunten en mogen volgens inzichten van de 
keurmeester leiden tot een lagere dan wel hogere 
waardering. Deze zullen dan ook regelmatig bijgesteld 
worden en indien relevantie aantoonbaar, worden ze 
opgenomen bij de keuringsrichtlijnen. 
Langs digitale weg (diskettes, internet) kan iedereen op de 
hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Bij de 
beoordeling en controle van de gegevens aangeleverd 
door de deelnemer, gaat het College Bondskeurmeesters altijd uit van de laatst gepubliceerde literatuur 
en bij het College bekende universitaire onderzoeken.  
Ook zaken die aangedragen worden vanuit de praktijk door leden of buitenstaanders zullen in de 
toekomst als discussie en aandachtspunt hier geplaatst worden. 
 

AFSPRAKEN 

Bij de beoordeling mag de afmeting van de te keuren vijver geen rol spelen.  
Zowel grote als kleine vijvers hebben hun voor- en nadelen. Er is slechts sprake van een minimum en 
maximum maatvoering bij de esthetische beoordeling. 
 

 De prijs van de dieren, de planten en de gebruikte materialen spelen geen rol bij de beoordeling. 

 Gevolg en oorzaak mogen in de punten doorwerken: b.v. onvoldoende licht => slechte uitziende 
planten (= biologisch , soms zelfs twee keer: vak 5,6 en 7) => vijver totaal ziet niet goed uit 
(=esthetisch). 

 Het meenemen van water ter meting en dat alsnog te betrekken op de keuring is niet 
toegestaan. Metingen moeten ter plekke verricht worden en de deelnemer wordt in de 
gelegenheid gesteld de uitkomsten te verifiëren. 

 Mogelijkheden tot meting dienen aanwezig te zijn in de vorm van elektronische apparaten of 
meetsetjes. 

 Deelnemerslijsten dienen correct en zo volledig mogelijk te zijn ingevuld. 

 Vergelijkend keuren aan de hand van dia’s of video is niet toegestaan, vastgelegde beelden 
mogen wel gebruikt worden als naslag. 

 Keuringsresultaten van districten en verenigingen kunnen en mogen door de CBKM 
opgevraagd worden. 

 De technische installatie toetsen aan NEN normen is niet standaard, maar enige eisen mogen 
qua  veiligheid en aansluitingen wel verwacht worden. 

 Zowel de afwezigheid als de aanwezigheid van algen worden beoordeeld. (al naar gelang de 
geachte noodzakelijkheid).Meerdere (onder) soorten vissen bij elkaar worden afgekeurd in de 
D2 -D3 categorie 
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