FOKGESCHIKTHEIDSKEURING OP ZATERDAG 7 APRIL 2018
Voor 2018 zal de aankeuring plaatsvinden op zaterdag 7 april 2018. De honden zullen worden gekeurd
door de volgende keurmeesters:
Gedrag:
Mevrouw Caya Krijnse Locker
Exterieur:
De heer Jan de Gids
Een aankeuring vindt plaats wanneer de honden tenminste 18 maanden oud zijn. De honden worden
beoordeeld op drie onderdelen: Exterieur, gedrag en gezondheid.
Voor het exterieur (uiterlijk van de hond) kijkt de keurmeester of het uiterlijk binnen de rasstandaard
valt.
Het gedrag wordt beoordeeld door een gedragskeurmeester die de honden op diverse onderdelen
keurt: hoe is de hond ten opzichte van mensen, vreemde geluiden, visuele attributen etc. De hond mag
gerust wel eens ergens van schrikken, er wordt gekeken hoe de hond zich dan weer herstelt.
Voor de gezondheid kijken we naar meerdere gegevens: de HD-uitslag, ED uitslag en eventuele andere
uitslagen van de Raad van Beheer en de gegevens over de honden die we van de fokker dan wel van
de eigenaar ontvangen. Samen maakt dat een totaalbeeld van de hond.
Het resultaat van de gedragstest wordt desgewenst door de gedragskeurmeester met u
doorgesproken. De uiteindelijke uitslag van de aankeuring wordt u naderhand toegezonden. Indien
aan alle voorwaarden is voldaan ontvangt u voor uw hond het Certificaat van Fokgeschiktheid en mag
uw hond voor de fokkerij worden ingezet binnen de VVHH.
De aankeuring is om meerdere redenen belangrijk:
 Het is van belang om te weten of we met de fokkerij op de goede weg zijn. Kunnen de binnen
onze vereniging gefokte honden zich naar buiten toe goed gedragen: zijn ze niet overmatig
agressief of extreem bang?
 Zijn ze gezond en hebben ze bijvoorbeeld geen HD-probleem? Kortom het verkrijgen van al deze
gegevens is noodzakelijk om ook in de toekomst goed en verantwoord te kunnen fokken.
 Als een eigenaar met zijn hond wil gaan fokken of zijn hond wil laten dekken, is het binnen de
VVHH verplicht dat de hond is aangekeurd.
De aankeuring vindt plaats in Almere:
Terrein van Politiehondenvereniging “De Vriendschap”
H.W. Heinsiusweg
Almere-buiten
De kosten van de aankeuring bedragen € 50,00 en wordt door de penningmeester vooraf aan u
gefactureerd. De betaling is tevens uw bewijs van deelname.
Op zaterdag 7 april is nog ruimte om met uw hond deel te nemen. Wanneer u zich wilt opgeven voor
deze aankeuring stuurt u dan een email naar: voorzitter@vereniginghollandseherder.nl
Graag met opgave van de volgende gegevens van de hond:
 Naam hond zoals op stamboom
 Kopie stamboom
 Kopie DNA profiel
 Kopie registratiebewijs Raad van Beheer
 HD uitslag (indien er al foto’s zijn gemaakt)

