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VERSLAG RVB KHV 04/07/2018 
 
Aanwezig: Frans Vanackere (voorzitter), Kristof Schillewaert, Daniël Schillewaert, Robrecht 

Vanden Broeck, Pieter Vranckx, Geert Werbrouck, Jean Bollen (ondervoorzitter), Danny Serry 

Jan Weckx. 
Verontschuldigd: Roel Van Avermaet, Norbert Vettenburg, Bart Hemeryck, Marc Lauwerysen 

(secretaris), Hanne Geenen (Vlaamse Overheid). 

 

Plaats: Secretariaat KHV (Drongen) 

 
1. Welkom van de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering en kondigt de 

verontschuldigden aan. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige RVB 09/04/2018. 

Het verslag van 09/04/2018 wordt goedgekeurd. 

 

3. Coöptatie leden rassencommissie 

Op vraag van de rassencommissies worden een aantal leden voorgesteld ter coöptatie. 

Volgende mensen worden toegevoegd aan de rassencommissies. 

Hampshire Down: Ludo Bogaerts 

Kerry Hill: Luc Verheyden 

Melkschapen: Carl Cauwenberghs en Els Taghon (verslaggever) 

 

Er zou vanuit het secretariaat een brief dienen gestuurd te worden naar alle Kerry 

Hillfokkers in verband met de keuringen. De afspraken omtrent de keuringen dienen 

binnen de Rassencommissie gemaakt te worden en in geen geval door een enkel 

individu. 

 

Voor de rassen Swifter, Clun Forest, Romanov, Ile de France en Herdwick staan 

slechts weinig juryleden en keurders op de erkende lijst. Dit kan naar de toekomst toe 

problemen geven. We doen een oproep aan alle fokkers van deze rassen om zich 

hiervoor te engageren en een RC samen te stellen. 

 

4. GPDR opmerkingen en goedkeuring 

Robrecht heeft met het secretariaat een volledig document opgesteld ivm de privacy-

wetgeving. Na overlopen en een aantal kleine aanpassingen wordt dit goedgekeurd. 

 

5. Databank DNA rammen 

Het probleem stelt zich dikwijls dat bij DNA-afstammingscontrole de ram niet meer 

aanwezig is op het bedrijf. Hiervoor willen we preventief handelen en van alle rammen 

die ter keuring aangeboden worden een DNA-staal nemen en bewaren.  

Kostprijs: Frans informeert bij ARSIA naar de kostprijs hiervan (vloeitjes,…) 

Hoe dienen deze bewaard te worden (gekoeld, diepvries), waar opgeslagen, … 

Alternatief: wolstaal?? 

We dienen dit grondig voor te bereiden voor het keuringsseizoen 2019. 
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6. Nieuwe fokkerijverordening: stand van zaken 

 De RC Texel heeft onder leiding van Robrecht de nieuwe fokkerijverordening 

geïmplementeerd. Er wordt gekozen voor een hoofdsectie met een aanvullende 

sectie. Binnen de hoofdsectie maken we vijf klasses: het geboorteboek, de 

witte texelaar, de blauwe texelaar, de dassenkop texelaar en de zwarte 

texelaar (volgens de verschijningsvorm). Deze structuur wordt doorgegeven 

aan de andere rassencommissies als leidraad.  

 Geografisch gebied: buitenlandse of Waalse leden die momenteel aangesloten 

zijn bij KHV kunnen hun lidmaatschap slechts behouden indien voor hun ras 

binnen hun geografische omschrijving (land, landsdeel) geen door Europa 

erkende stamboekhouder erkend is. Voor wie lid van KHV wenst te worden, 

geldt dezelfde regel. 

 

7. Nieuwe VIP rammenlijst 

Er wordt een nieuwe index gemaakt. Bij de bestaande index is 100 het rasgemiddelde 

en de index is een voorspelling van de afwijking van dat gemiddelde. Die index moet 

je interpreteren: wat betekend een index van 123 precies – hoeveel lammeren kan ik 

van zo’n dier verwachten? De nieuwe voorstellingswijze (de berekeningen erachter 

steunen op dezelfde cijfers) bestaat uit een positief of negatief kommagetal dat 

rechtstreeks kan opgeteld worden bij het rasgemiddelde voor worpgrootte. Het 

kommagetal geeft dus rechtstreeks aan met hoeveel lammeren de verwachte 

vruchtbaarheid van een dier toeneemt of afneemt. (vb. 1.62 +0.3 = 1.93 lammeren = 

een toename van 0.3 lammeren) 

 

Voorstel zou zijn om hierover een info-avond te geven om de leden te informeren.  

 

8. Varia 

 

 

 
 
Frans Vanackere  Marc Lauwerysen Kristof Schillewaert   
Voorzitter   Secretaris   Verslaggever. 
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