
DIGITALE KEURING

Corona – Covid 19 we zijn het met zijn allen over iets eens…. We zijn dit stilaan beu.  Maar 
willen dit, wensen dat …. Covid-19 zal ons nog een eindje plagen.

Rechtsreeks gevolg voor BEV is dat tot op heden
geen van onze keuringen kon plaats vinden.  Of
onze volgende keuring te Battice doorgaat is nog
een héél groot vraagteken.  Het beeld om dit jaar
geen keuringen te hebben wordt stilaan realiteit
vrees ik.  Het is nog afwachten.

Gaan we dan niets doen als vereniging ?   Ah neen
dat kan echt niet.  Het kenmerk van een ezel is zijn
koppigheid, dan moeten wij als bestuur er even
koppig tegenaan gaan Covid-19 of niet.

Links en rechts werd er al geopperd om een fotowedstrijd op touw te zetten, dat zullen we
ook doen (zie elders in dit boekje) maar stamboek zijnde moeten we ook iets op touw 
zetten dat stamboek technisch gerelateerd is EN het moet vanuit uw “kot” kunnen.

Zo kwamen we op het idee van een digitale keuring op poten te zetten.  Dit laat ons toe om 
dieren te zien die we anders nooit zien, om eens te checken welke kwaliteit aan dieren we 
rijk zijn.  We zien dit als een “open” keuring waar ook niet stamboekleden aan kunnen 
deelnemen.  Misschien dat de keuringmicrobe zo iemand te pakken.  Mogelijks lokt dit 
nieuwe leden.  Iedereen kan meedoen je hoeft geen vervoer te hebben, je hoeft enkel wat 
foto’s te nemen van je ezel en in te sturen.  

HOE NEEM JE DEEL ?

1- Stuur 5 foto’s van je ezel naar BEV : bevvzw1@gmail.com 
Foto a : vooraanzicht van de ganse ezel 
Foto b : achteraanzicht van de ganse ezel
Foto c : zijaanzicht van de ezel
Foto d : voor aanzicht ezel terwijl hij/zij draaft
Foto e : achteraanzicht ezel terwijl hij/zij draaft

2- Stuur ook jouw gegevens door als eigenaar
3- Stuur ook het UELN door 056-023-gevolgd door 9 cijfers (staat in papsoort) of 

beginnend 528-…. Of 056-022-….
4- Stuur de naam van het dier door samen met geboortejaar en geslacht.
5- Zend ons ook de schouderhoogte (schofthoogte).



WAT ZIJN DE REGELS ?

 Iedereen kan gratis deelnemen MAAR met maximaal 5 dieren
 De jury zal het dier keuren volgens de geldende regels van een klassieke keuring voor

zover dit op foto mogelijk is (M.a.w. het stap, draf en tanden worden niet gekeurd)
 Beoordeling wel telkens op tien punten : algemene conditie + bouw – hoofd en hals –

borst en rug – hoeven – benen voor – benen achter – achterhand
 Voor elke deelnemend dier ontvangt de inschrijver nadien een keuringsrapport
 Reeksen worden net zo ingedeeld als op de klassieke keuringen : Wij brengen uw dier

onder in de geschikte reeks.
o A- Belgische Ezel   (+92cm SH) : veulens 2020 – jaarling merrie –jaarling hengst 

– tweejarige merrie – tweejarige hengst – volwassen merrie – senioren merrie
+15jaar – gekeurde hengsten – ruinen en niet gekeurde hengsten.

o B- Belgische Miniatuur Ezel (-92cm SH) : veulens 2020 – jaarling merrie –
jaarling hengst –tweejarige merrie – tweejarige hengst – volwassen merrie 
klasse 1.2-klasse1.3-klasse1.4-klasse 1.1 en klasse 1.x – senioren merrie 
+15jaar –gekeurde hengsten klasses 1.1-1.2-1.3-1.4 – ruinen en niet gekeurde
hengsten.

 Idem voor de dagkampioenen, elk van de vier dagkampioen ontvangt een trofee.
 Vergeet niet op de foto’s is de ezel het onderwerp van keuring, de begeleider dus 

liefst niet op de voorgrond plaatsen !
 Dit is geen stamboekkeuring, dus worden geen punten toegekend voor Belgisch 

kampioenschap of regelmatigheidscriterium.

Uiterste datum voor insturen van je deelname is 15 augustus. 

VEEL SUCCES !!!


