Hengstenkeuring algemeen.

Voor ik hier over keuring begin eerst een woordje over de jury. Nogal eens verwacht men van
het BEV bestuur/secretariaat dat wij ingrijpen of verklaringen over waarom deze of gene ezel
op die plaats is beland. Wel dit kan nooit ! Ik verklaar me : BEV beslist binnen de RvB welke
jury wij aanduiden/vragen voor die bepaalde keuring. Na de keuring beoordelen wij een jury
en beslissen of we deze jury nog terugvragen ja dan neen. Dat is onze macht ! De beslissing
op de keuring zelf is geheel de “macht” van de jury. Een jury moet autonoom kunnen
beslissen. Het zou nogal mooi worden indien wij als organisatie tussen beide zouden komen
en dus de keuze van de jury zouden beïnvloeden.
Een hengstenkeuring mag volgens KB slechts één keer per jaar plaats vinden en ten vroegste
in september van het jaar voorafgaande aan het fokseizoen van het daarop volgend jaar. In
mensentaal : de hengstenkeuring van september 2012 betreft goedgekeurde hengsten vanaf
fokseizoen 2013. Een hengstenkeuring bestaat uit drie stadia :
1- Het DNA profiel. Van elke gekeurde hengst of vaderdier moeten wij een DNA profiel
op het secretariaat in het bezit hebben. Elk jaar bepaalt de Overheid op hoeveel
veulens wij via DNA controle een ouderschapsbepaling moeten uitvoeren. Om dit te
kunnen doen moeten wij al beschikking hebben over het DNA profiel van elke hengst
die als vader van en veulen is erkend door ons stamboek.
2- Op de keuring wordt tevens een veterinaire keuring van de hengst uitgevoerd. D.w.z.
dat de dierenarts ter plekken nagaat of de hengst beschikt over twee ingedaalde
testikels = cryptorchidie (bv. een klophengst kan niet worden goedgekeurd) en of de
aangeboden hengst geen over- of onderbijter is.
3- De hengst moet de jurykeuring doorstaan op vlak van model, gangen en karakter.
Doorstaat het dier al deze proeven positief wordt hij erkend voor het leven. Betekent dit dat
elke goedgekeurde hengst geschikt is jouw merrie te dekken ? NEEN !
- U als fokker moet nog rekening houden met het model van de hengst. Is het een freel type
of een zwaarder type, U beslist zelf wat u verwacht van een veulen.
- U moet als fokker weten welk type van grootte u als fokhengst verkiest. U kan gerust
fokken met een merrie type 2 en een hengst type 3, een merrie type 1 met een hengst type 2.
Dit kan allemaal. Maar U bepaalt zelf wat u van een veulen verwacht. Gaat u type’s kruisen
dan weet u helemaal niet zeker welk type uw veulen zal worden. Maar het kan dat dit niet
uw prioriteit is en deze ergens anders ligt welke u wel terugvindt in die bepaalde hengst.

Houders van merrie’s type 1 zullen dus zelden geneigd zijn te kiezen voor bv. een kleine
hengst type 2. In dat geval hebben zij helemaal geen garantie meer dat hun veulen ook tot
het duurdere type 1 zal behoren.
- U kiest welke bloedlijn u wenst te volgen. Heeft de hengst in kwestie al een degelijke
pedigree (stamboom) dan kan u nagaan op deze pedigree of de bloedlijn aan uw eisen
voldoet. Heeft de hengst helemaal geen pedigree kan u dit item uiteraard niet beoordelen.
Via pedigree kan u ook nagaan in hoeverre er al aan inteelt is gedaan bij deze hengst. In
hoeverre uw toekomstig veulen bloedverwant zou kunnen zijn met de vader.
Hier belanden we dan op het belang van de pedigree, het belang van het stamboek.
Hoe meer voorouders stamboekkundig gekend zijn hoe zekerder je kan zijn van bepaalde
erfelijke kenmerken. Dit wil niet zeggen dat een hengst met pedigree van hier tot in Amerika
altijd perfecte veulens zal geven en dat een hengst zonder gekende ouders altijd slechte
veulens zal geven. Helemaal niet, was het maar zo makkelijk. Alleen wat de hengst zonder
gekende ouders betreft, daar weet je niks van dus is het een loterij. Je kan wel nakijken
(uitzoeken) welke veulens deze hengst in het verleden al heeft voort gebracht. Kies je voor
een hengst type1 met pedigree van drie generaties type 1 dieren, dan mag je er zeker van zijn
dat ook je veulen een typetje 1 zal zijn (in de veronderstelling dat ook je merrie een volbloed
type 1 is).
Omdat er ook qua pedigree nog een verschil is in waarde hebben wij vooral voor de hengsten
een klasse waardering ingevoerd. Een hengst met een volledige pedigree buitenlandse
voorouders is anders dan een hengst met een volledig pedigree BEV gekeurde dieren. Deze
klasse indeling is een waardebepaling van de pedigree en is NIET een waardebepaling van de
hengst zelf.
Klasse E :

-

vaderdier niet gekeurd en zonder gekende pedigree (voorouders).
Dit dier is van binnen- of buitenlandse origine.
Is nu ondergebracht in register WR (wachtregister) of BR (buitenlands register)
Vermist dit dier niet gekeurd is en ongekend qua voorouders, is het type niet
gekend (t1-t2-t3-t4), dit is eigen aan register WR
Kan na keuring maximaal naar klasse B-

Klasse D (D of D+):

-

vaderdier niet gekeurd maar MET gekende pedigree (voorouders).
Twee volledig gekende generaties wordt D+
Enkel ouders gekend D.
Dit dier is van binnen- of buitenlandse origine.
Zal ondergebracht zijn in register HST(hulpstamboek) of ST (stamboek)
Kan na keuring naar klasse B of zelfs A

Klasse C :

-

vaderdier goedgekeurd doch niet BEV gekeurd pedigree volledig bestaande uit BR
(buitenlands register).
Dit dier is van buitenlandse origine (niet BEV origine).
Zal ondergebracht zijn in register HST(hulpstamboek) of ST (stamboek)
Kan na keuring naar klasse B.

Klasse B (B+, B of B-):

-

BEV gekeurde fokhengst zonder gekende pedigree (voorouders).
Eén volledig gekende BEV generatie wordt B+
Eén volledig gekende niet BEV generatie wordt B.
Zonder één volledig gekende generatie voorouders wordt B-.
Zal ondergebracht zijn in register HST(hulpstamboek).
Kan geen opwaardering in klasse bekomen.

Klasse A :
-

BEV gekeurde VLAAMSE EZEL FOKHENGST.
Heeft minimaal ouders en alle grootouders ingeschreven als BEV dieren op zijn pedigree.

-

Zal ondergebracht zijn in register ST
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