
 

EEN EIERENKEURING WAT IS DAT? 

 

Eierenkeuring 

In Nederland zien we het eigenlijk niet zo vaak, maar in Engeland is het eigenlijk heel normaal bij 

een tentoonstelling. Maar wat houdt een eierenkeuring eigenlijk in? 

In het kort: 4 eieren worden uitwendig beoordeeld op een bord, ze moeten zo veel mogelijk gelijk 

zijn in kleur, gewicht, vorm en schaalkwaliteit. Voor de interne beoordeling vragen we 1 ei, zo vers 

mogelijk.  

 

Per inzending vragen wij: 4 eieren die de inzenders zelf uitzoekt, het ei voor de interne beoordeling 

wordt met potlood gemarkeerd en moet zo vers mogelijk zijn.  

 

Het doel van eierenkeuringen 

Als je dingen kan laten zien is dat vaak honderdmaal duidelijker als iets lezen, op een eierenkeuring 

kan je aan de hand van de ingezonden eieren uitleg geven. Je kunt de ei gewichten van 

verschillende rassen vergelijken, op een keuring worden eieren altijd gewogen, dit geeft vaak 

waardevolle informatie 

 

Een goed broedei 

Een eierenkeuring heeft als uitgangspunt, hoe behoort een goed broedei te zijn. Bij een openbare 

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 schaalkwaliteit bepaalt de luchtvochtigheid in de machine, op eierenkeuringen kan je de schalen 

vergelijken en laten zien wat een goede en wat een mindere schaal is. Maar ook of bij de 

onbevruchte eieren de schuld bij de haan of bij de hen ligt. Je kunt leren of de inhoud van het ei 

goed genoeg is om tot een gezond kuiken te komen. 

 

Wat voor eieren. 

In principe kunnen alle eieren van pluimvee deelnemen, hoenders, eenden, kwartels, ganzen enz. 

Het zal leuk zijn als er een grote diversiteit te zien zou zijn voor het publiek. Het hoeven niet alleen 

erkende rassen te zijn, ook buitenlandse niet erkende of nieuwe creaties zijn welkom. Eieren van 

Welsumers, Barnevelders, Leghorns, enz. maar ook alle krielrassen zijn welkom. Wij hopen 

natuurlijk op inzendingen van de speciale eieren van Marans, Penedes, Araucanas of Schijndelaars, 

ook eieren van kruisingen zijn interessant.  

 

Weet u dat zuiver witte eieren bijna niet meer voorkomen, nog maar enkele rassen zijn zuiver, heel 

veel rassen die witte eieren behoren te leggen zijn door in kruisingen hun oorspronkelijke eikleur 

verloren. Hier is de eikleur een teken van raszuiverheid. 

  

Engelse standaard 

Omdat de Engelse de meeste ervaring hebben met het keuren van eieren hebben we de Engelse 

standaard als uitgangspunt genomen. In Engeland zijn er bij elke show eierenkeuringen. Er zijn daar 

5 categorieën of klassen, collecties van 1 ei, 3 eieren en 6 eieren die extern en dus alleen uitwendig 

beoordeeld worden, daarnaast is er een klasse van intern beoordeelde eieren. Bij de vijfde klasse 

zien we versierde of beschilderde eieren die op hun artistieke waarde beoordeeld worden, zover zijn 

wij nog niet. 

  

Bij de interne keuring kijkt men naar de kwaliteit van de dooier en het eiwit. De dooier moet mooi 

van kleur zijn en mooi half rond in het midden liggen van het eiwit dit vereist enige kennis van de 

keurmeester bij het openbreken. Het eiwit rond de dooier moet dikker zijn dan het eiwit aan de 



buitenrand, ook moeten de hagelsnoeren aanwezig zijn net als de kiemschijf op de dooier. 

Bloedspatten of andere ongerechtigheden in het ei zijn min punten. 

  

Bij de externe keuring wordt gekeken naar de vorm, de schaalkwaliteit, gewicht, de kleur en de 

properheid van het ei. 

 

De eieren worden gekeurd naar de Engelse standaard, de keuring gaat op punten waarvan de 

verdeling als volgt is: 

 

 Externe keuring  Interne keuring 

 Vorm   25 Dooier  35 

 Gewicht   15 Eiwit  35 

 Schaal   20 Hagelsnoeren 10 

 Kleur   20  Luchtkamer 10 

 Properheid  20 Versheid 10 

            _____   _____ 

            Totaal 100  Totaal  100 

 

Wij hopen dat een aantal fokkers en speciaalclubs zullen meewerken aan dit initiatief en deze 

aanvulling op het tentoonstelling gebeuren willen steunen. Ik ben ervan overtuigd dat ze op die 

manier actief meewerken aan de promotie van onze mooie pluimveerassen. Uw deelname zal zeker 

op prijs gesteld worden door het organisatie comité maar zeker ook door de bezoekers. Of er 

inschrijfgeld voor de eieren gevraagd word en of prijzen uitgezet, is aan de organisatie.  

 

Onze hoenders zijn zo bijzonder, over een ei is zoveel te vertellen, laten we in het belang van onze 

schitterende hobby hier eens gebruik van maken. 

 

Dirk de Jong 

 


