
  

 
 
 
 

 
 
 

    
       Drongen, postdatum 

 
Betreft: Deklijsten 2019 

 

Beste KHV lid, 

 

Bij deze ontvangt U de deklijst 2019. 

 

Wat dient er te gebeuren? 

- Actualisatie van de aanwezige dieren : zowel bij de bokken/rammen als bij de geiten/ooien 

schrapt u de dieren die niet meer aanwezig zijn. Dieren die wel nog bij u aanwezig zijn, maar 

niet op de lijst voorkomen,  kunt u manueel toevoegen aan de lijst, let er wel op dat ze reeds 

op uw naam gemuteerd werden en (aan)gekeurd werden! 

- Toekennen van een code aan de bokken/rammen : de rammen/bokken die gedekt hebben 

kent u in het vakje ‘code’ een code toe beginnend met A, vervolgens B, C, D,… 

- Invullen Code dekking : bij de geiten/ooien vult in de kolom ‘Code’ de code (A, B, C, D,…) 

in van de bok/ram die de betreffende geit/ooi gedekt heeft. 

- Aard van de bronst (enkel voor schapen!) : indien de bronst & dekking natuurlijk was, dan 

vult u de letter ‘N’ in, indien de bronst hormonaal opgewekt werd door plaatsen van sponsen 

EN het toedienen van PMS, dan vult u de letter ‘H’ in. (indien er enkel sponsen geplaatst 

werden, zonder dat er PMS toegediend werd, dient u dit als natuurlijk ‘N’ te vermelden). 

Deklijsten (enkel voor schapen!) waarbij de aard van de bronst NIET werd ingevuld zullen 

worden geweigerd!  

- Gelieve ook de ontbrekende of gewijzigde sanitelnummers in te vullen of aan te passen. 

Indien bovenaan de lijst uw beslagnummer (= sanitelbeslagnummer) niet ingevuld staat, 

gelieve deze aan te vullen. 

 

Er wordt per lam, dat door KHV geregistreerd wordt in de KHV-databank, voor de niet-online 

gebruikers, een bijdrage van 1,00 € per lam aangerekend . Je hebt er dus alle belang bij om de 

on-line registratie aan te vragen. 
 

De VOLLEDIG ingevulde deklijst stuurt U terug naar het KHV secretariaat : Deinse Horsweg 1, 9031 

Drongen. 

Na registratie van de deklijst, ontvangt U dan uw voorgedrukte geboorteverklaringen. 

 

Indien U nog vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met het secretariaat : tel 09/362.12.87 op 

maandag en dinsdag tijdens de kantooruren,  fax 09/362.13.05 of email: info@khv.be .  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

KHV vzw 
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