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VERSLAG RVB KHV 24/10/2018
Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Daniël Schillewaert, Pieter Vranckx, Norbert Vettenburg,
Dany Sery, Marc Lauwerysen (secretaris), Kristof Schillewaert, Jan Weckx, Jean Bollen, Geert
Werbrouck, Frans Vanackere (voorzitter)
1. Welkom van de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering en kondigt de
verontschuldigden aan.
2. Goedkeuring verslag vorige RVB 04/07/2018.
Het verslag van 04/07/2018 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
3. Coöptatie leden rassencommissie
Voor een aantal rassencommissies worden coöptaties aangevraagd.
 Clun Forest: Schoenaers Patrick
Van Nes Pieter
De Ridder Frank
 Herdwick:
Van Ooteghem Patrick
Labarque Ariane
 Ile de France: voorlopig geen kandidaten voor de rassencommissie
 Romanov:
Van Ginkel Paul
 Swifter:
De Boever Davy
Van Loo Didier
De Neve Louis
Buyck Matthias
4. Agriflanders2019
We staan vanaf deze editie in Hall 8 i.p.v. Hall 6. De prijskamp gaat door op
zaterdagvoormiddag 12/01/2019. De dieren voor de tentoonstelling dienen
aangevoerd te worden op 9/01. De rassencommissies worden aangeschreven om 2
ooilammeren en een volwassen ram tentoon te stellen (bij voorkeur van Belgische
Origine) en om juryleden aan te duiden voor de prijskamp. Ook voor niet
geregistreerde rassen kan er tentoonstellingsruimte voorzien worden.
5. Hervorming stamboek Texelaars
De hervorming wordt voorgesteld door Robrecht en houdt in dat alle kleurslagen (wit,
blauw, zwart en dassenkop) en alle geografische verschijningsvormen (Nederlandse,
Franse en Engelse texelaars) worden samengebracht onder één stamboek, aangezien
zij genetisch allen nauw verwant zijn. Overeenkomstig de vier fenotypische
kleurslagen worden er vier klassen ingericht binnen de promotieklasse: witte texelaar,
blauwe texelaar, dassenkoptexelaar en zwarte texelaar.
Het voorstel wordt aangenomen door de Raad van Bestuur.
6. Europese fokkerijverordening
Er zijn 19 aanvragen binnengekomen bij KHV voor erkenning. Deze zijn ingediend bij
het Ministerie van Landbouw. Gezien de RC Ile de France momenteel geen leden heeft,
is dan ook geen aanvraag binnengekomen.
7. Communicatie naar de pers toe
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Landbouwleven wenst op regelmatige basis iets te brengen ivm schapen en geiten.
Daarom gaan we op zoek naar een aantal mensen die verslagen van de keuringen
willen neerpennen, de kalender aanvullen, e.d.
Er wordt wel een degelijk verslag met fotomateriaal verwacht met duiding van de
jury’s, reacties van fokkers,…
8. Varia






We dienen dringend de rasfiche van alle rassen te laten herwerken/updaten
door de rassencommissies zodat nieuwe exemplaren kunnen gedrukt worden
voor de beurzen.
We hebben in 2018 een budget van 4000€ voorzien voor promotie. Hoe
spenderen we deze nuttig?( sweaters voor de deelnemers Agriflanders?;
bodywarmer?, …)
Er wordt gevraagd om een apparaat voor melkmeting aan te kopen zodat we
aan melkcontrole kunnen doen voor de melkschapen en –geiten. We gaan na
hoe realistisch dit project zou kunnen zijn, hoeveel fokkers interesse tonen en
of dit financieel haalbaar is?
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Voorzitter
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