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Betreft: Aanmelden keuringen voor 31 mei 2017 !!! (alleen voor de erkende rassen
verplicht)
Beste KHV lid,
Eén van de basispijlers van de stamboekwerking is het toetsen van de stamboekdieren aan de
rasstandaard en het fokdoel. Vandaar dat de jaarlijkse keuringsronde een essentieel onderdeel is van
de stamboekwerking. Ook geeft het u als fokker de gelegenheid uw eventuele vragen en/of
suggesties te delen met de bezoekende keurder(s).
Gezien het belang van de keuringen binnen de stamboekwerking, willen wij er nogmaals op drukken
dat ENKEL afstammelingen van verplicht te keuren dieren opgenomen worden in het STAMBOEK.
Het stamboekprogramma zal automatisch afstammelingen van één of twee niet gekeurde ouders
weigeren. Zorg er daarom voor dat uw dieren op tijd GEKEURD zijn!

Wat je zeker moet weten:
Er geldt een minimumkeuring die verplicht voor ieder ras geldt :
- Ram/boklammeren bestemd voor de fokkerij dienen aangekeurd te worden (controle op
gebreken)
- Jaarlingooien/-geiten dienen aangekeurd te worden (controle op gebreken)
- Jaarlingrammen/-bokken dienen een volledige keuring te ondergaan
De concrete invulling van de volledige keuring is rasafhankelijk. Ook voorzien bepaalde rassen
een volledige keuring voor jaarlingooien/-geiten, al dan niet verplicht. Bvb voor de Zwartbles
dienen ook de ooilammeren voor de fokkerij aangekeurd te worden.
Bij de keuring dien je een afstammingsbewijs van de te keuren dieren of een recente stallijst van
KHV voor te leggen aan de keurder, zorg er dus voor dat de dieren zeker in de database
geregistreerd zijn.
Tarieven:







Prijs: 1,50 € voor aankeuren; 3,50 € volledige keuring;10,00 € voorrijkost ; 25,00 €
late aanvragen of afgezegde data.
Moet er op meerdere plaatsen gekeurd worden? Als de verplaatsing meer dan 2 km
is: 10,00 € als voorrijkost extra.
Als de dieren niet opgestald zijn: 10,00 € extra.
Indien geen geboortebewijs bij keuring kan voorgelegd worden 10,00 € extra
Wijziging van keuringsplaats: ten laatste melden 24 u vooraf! Zoniet: 10,00 € extra.
Wijziging van afwezigheid: onmiddellijk melden: vóór 1 augustus! Zoniet 25,00 €
afgezegde data.

IEDERE FOKKER van KHV dient de dieren die gekeurd moeten worden via het formulier in bijlage aan
te melden. Hiertoe vult men dit formulier in en bezorgt men dit terug aan het secretariaat van KHV
ten allerlaatste op 31 mei! KHV zal dan de keuringen verdelen onder de (provinciale) verenigingen of
desgevallend zelf organiseren.
Texelfokkers kunnen een extra keuze maken om de ooien volledig te laten keuren (Balk) of enkel
laten aannemen (A > 90pt, AB 86-89 pt; B 81-85 pt en C<80 pt)
Indien u hieromtrent vragen hebt, of indien u vragen of bemerkingen hebt met andere
stamboekaangelegenheden, aarzel niet het KHV secretariaat te contacteren. 24h/24h via email
info@khv.be of fax 09/362.13.05, telefonisch op maandag en dinsdag tijdens de kantooruren van
8h30 tot 12h00 en van 13h tot 16h00 op het telefoonnummer 09/362.12.87
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FORMULIER: Aanmelden stamboekkeuringen:
OPSTUREN VOOR 31 mei 2017 !
Invullen gegevens
Fokkerijnummer:………………………………………………………………………………
Naam…………………………………………………………………………………………..
Woonplaats: Straat……………………………………………………………….nr…………..
Postcode: ……………………..Gemeente……………………………………..Provincie:………………………………………
Tel:……………………………………………e-mail…………………………………………............
Afwezig (tussen 1 juli en 15 sept.)…………………………………………………………….

Schapen-Melkschapen- geiten (doorstrepen wat niet van toepassing is)
RAS

Aantal
Ram/ bok
lammeren

Aantal
Ooi/geit
lammeren

Aantal
jaarling
rammen/bokken

Aantal
jaarling
ooien/geiten

Texelooien
Aannemen

Balk

Plaats van keuring
Adres 1:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres 2:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Insturen TEN ALLERLAATSTE 31 mei: naar KHV vzw, Deinse
Horsweg 1, 9031 Drongen. Fax : 09/362.13.05 of via mail :
info@khv.be Niet indienen via rascommissie.

