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De exterieur rubrieken worden gekeurd in 3 klassen te weten: 

• Klasse 1: Zeer goede fokdieren die een bijdrage leveren tot verbetering van het ras. 

• Klasse 2: Goede fokdieren voor het Hampshire Down ras. 

• Klasse 3: Dieren die volgens de keurmeester niet ingezet moeten worden voor de 

fokkerij. 

Indien door de keurmeester een ernstig gebrek wordt vastgesteld kan dit leiden tot afkeur 

van het dier in het stamboek. Dieren met ernstige gebreken worden niet gekwalificeerd. 

De uitspraak van de keurmeester omtrent kwalificaties en plaatsing is bindend. 

Voor de keuring van de dagkampioen van een bepaalde categorie komen in aanmerking de 

1A geplaatste dieren van die betreffende rubrieken. Voor bepaling van de ‘reserve’ 

dagkampioen dingt ook de 1B uit de rubriek waaruit de kampioen voorkomt mee. 

Indien in een bepaalde rubriek geen klasse 1 wordt gegeven kunnen dieren uit deze rubriek 

niet meedingen naar het dagkampioenschap en reserve dagkampioen. 

Voor de lammeren rubrieken worden lammeren toegelaten die op of na 1 december 

voorafgaand aan de keuring zijn geboren en minimaal 3,5 maanden oud zijn. Lammeren 

dienen ongeschoren in de ring te verschijnen tenzij expliciet anders vermeld bij de 

inschrijving.  

In het geval een lam is gecoupeerd dient deze op de juiste wijze en met voldoende lengte te 

zijn gecoupeerd. Verkeerd gecoupeerde lammeren, naar oordeel Fok Advies Commissie, 

worden uitgesloten. Voor rammen geboren op of na 1 december 2013 geldt dat deze alleen 

worden toegelaten op de keuring indien deze voldoen aan de geldende “Vrijstellingsregeling 

dierwelzijn”. Dit houdt in dat deze rammen dus niet gecoupeerd mogen zijn, tevens van 

toepassing voor importdieren.  

Jaarlingen en oudere dieren dienen geschoren in de ring te verschijnen en zijn op of na 1 

april voorafgaand aan de keuring geschoren.  

Toiletteren is uitsluitend toegestaan aan de kop en staart. Knippen, toiletteren en of trimmen 

aan andere delen is niet toegestaan en heeft uitsluiting tot gevolg, dit naar het oordeel van 

de Fok Advies Commissie tezamen met de keurmeester.  

Het niet tijdig in de ring verschijnen heeft uitsluiting tot gevolg. 

In een keuringsrubriek worden alleen die dieren toegelaten zoals ingedeeld door de Fok 

Advies Commissie en vermeld in de keuringscatalogus. Afwijking hiervan leidt tot uitsluiting.  
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Indien ingeschreven dieren worden teruggetrokken moet dit  per omgaande kenbaar worden 

gemaakt bij de Fok Advies Commissie. 

De keuring is alleen opengesteld voor zwoegervrije bedrijven die een geldig zwoegervrij 

certificaat hebben van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) of een certificaat dat door 

deze wordt geaccepteerd.  

Indien een Q-koorts vaccinatie is vereist zal dit expliciet worden vermeld bij de inschrijving. 

Als voor een keuring Q-koorts vaccinatie verplicht is worden alleen dieren toegelaten die 

volgens de daarvoor geldende regels volledig zijn ingeënt. 

Naast de door de overheid gestelde eisen t.a.v. gezondheidspreventie, dienen deelnemende 

dieren aan de door HDVN georganiseerde keuringen/evenementen de “VOLBLOED”-status 

te hebben. Uitzondering zijn lammeren die nog niet geïnspecteerd zijn. Wel bestaat de 

mogelijkheid dat dieren met de REGISTER-status voor aanvang van de keuring 

geïnspecteerd kunnen worden. Dit dient van te voren door de eigenaar te worden 

aangevraagd. 

Alleen de eigenaar van een dier zoals geregistreerd bij het HD-stamboek kan deze 

inschrijven voor een keuring.  

De I&R en nVWA regelgeving voor keuringen bepalen dat uitsluitend dieren mogen worden 

toegelaten op een keuringsterrein die van en naar hetzelfde UBN worden vervoerd en die 

voldoen aan de 21-dagen regeling voorafgaand aan het moment van afvoer naar het 

keuringsterrein. De I&R afvoer- en aanvoermeldingen worden door de Fok Advies 

Commissie verzorgd. 

De ingeschreven dieren worden ter plaatste gecontroleerd door een dierenarts verzorgd door 

de Fok Advies Commissie. Hier wordt, indien de dieren gezond zijn, een 

gezondheidsverklaring voor de dieren afgegeven en mogen de dieren deelnemen aan de 

keuring.  

Bij de ingang kan ook een veterinaire controle plaatsvinden door een functionaris van de GD 

of nVWA. Wanneer alsnog een ziekte wordt geconstateerd worden dieren niet in de 

keuringsruimte toegelaten. Indien tussenklauwontsteking wordt geconstateerd zullen ook 

dieren afkomstig uit dezelfde trailer, niet worden toegelaten.  

Gezondheidsverklaring en vervoersdocumenten dienen direct bij aankomst overhandigd te 

worden aan het keuringssecretariaat. Het inschrijfgeld, indien van toepassing, staat vermeld 

op elk inschrijfformulier en dient bij het keuringssecretariaat te worden voldaan waarna de 

deelnemersnummers aan u worden overhandigd. 

De deelnemersnummers dienen na afloop van de keuringen te worden ingeleverd bij het 

keuringssecretariaat. 

De inzenders zijn geheel verantwoordelijk voor hun dieren. Ieder neemt deel en/of is 

aanwezig op eigen risico. Het bestuur van de Rasvereniging Hampshire Down Nederland 

stelt zich niet aansprakelijk voor welke ongevallen dan ook, die in of buiten een 

keuringslocatie plaatsvinden. 
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Tijdens de diverse evenementen dient u te allen tijden de richtlijnen en aanwijzingen van de 

ringmeester en keurmeester of leden organisatiecommissie, op te volgen.  

Waar geschillen mochten ontstaan en in gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist 

de Fok Advies Commissie van de rasvereniging. 

In verband met de keuring 'Dagkampioen' en bezichtiging mogelijkheden voor het aanwezige 

publiek dienen alle ingeschreven dieren in de hokken te blijven tot sluiting van de keuring. 


