Reglement Selectiekeuring
Artikel 1
1.1.

De selectiekeuring heeft tot doel zoveel mogelijk gegevens over de Leonbergers
in België te verzamelen.
De selectiekeuring staat open voor alle fokkers en liefhebbers van de Leonbergerhond, of zij behoren tot de Leonberger Club Belgium of niet.

1.2.

Het deelnemen aan een selectiekeuring gebeurt enkel op vrijwillige basis en het
slagen kan en mag niet als voorwaarde worden gesteld voor toelating tot de
fokkerij.

Artikel 2
2.1.

Als leidend beginsel geldt het reglement in verband met de selectie 19.. van de
Koninklijke Maatschappij St. Hubertus (K.M.S.H.).

2.2.

Door het onderhavige reglement van de Leonberger Club Belgium wordt :
a)

het reglement van de K.M.S.H. overgenomen betreffende selectie op
standaard en karakter.

b)

alleen nadere toelichting gegeven op bovengenoemd reglement als
betrokken rasvereniging.

Artikel 3 : Algemene voorwaarden tot deelname
3.1.

De honden dienen ingeschreven te zijn in het LOSH (Livre des Origines de la
Société Royale Saint Hubert) of in een buitenlands stamboek, erkend door de
F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale).

3.2.

De honden met een R.I.S.H. (Registre initial) of een A.L.S.H.-stamboom (= rose)
(Annexe Livre des Origines de la Société Royale Saint Hubert), waarop geen
drie geslachten staan vermeld, kunnen geen aanspraak maken op de selectie,
behalve sommige uitzonderingen te vragen aan de L.C.B., als rasvereniging, dit
in overleg met de K.M.S.H. Deze uitzonderingen zullen alleen geldig zijn voor
België.

3.3.

Ter bevordering van de eenheid van het rasbeeld, worden zowel reuen als teven
gekeurd.

Artikel 4 : Specifieke voorwaarden tot deelname
4.1.

De minimumleeftijd van de honden wordt vastgesteld op 18 maanden.

4.2.

De honden moeten op de door de K.M.S.H. voorgeschreven wijze getatoueerd
zijn. Ter controle dient de eigenaar de originele officiële stamboom en het
origineel HD-attest voor te leggen op de dag van de selectiekeuring.

4.3.

Enkel de honden die een heupdysplasie-onderzoek hebben ondergaan met als
officieel resultaat HD/A-B- of C, kunnen deelnemen aan deze selectie. Een kopij
van het attest van dit onderzoek dient bij de inschrijving voor deze
selectiekeuring te worden gevoegd.

4.4.

Loopse teven worden toegelaten op de dag van de selectiekeuring. Zij mogen
zich aanbieden nadat de keurverrichtingen bij de andere honden zijn gebeurd.
Het wordt hen niet toegelaten zich op het terrein of in de onmiddellijk omgeving
ervan te begeven voor of tijdens de keuringen.

4.5.

Ingeval de hond een ziekte of ongeval heeft gehad, dient de eigenaar dit op het
inschrijvingsformulier te vermelden en een doktersverklaring erbij te voegen.

Artikel 5 : Organisatie en werkwijze
5.1.

Minstens éénmaal per jaar zal door de L.C.B. een selectiedag - in samenspraak
met de K.M.S.H. - worden georganiseerd. De toelating hiervoor dient minstens
1 jaar vooraf aan de datum van de voorziene selectie te worden gevraagd aan
de K.M.S.H.

5.2.

De selectiekeuring dient ten minste vier maanden vooraf aangekondigd te
worden in de publicatie van de L.C.B. en in de kynologische tijdschriften die de
officiële berichten van de K.M.S.H. publiceren.

5.3.

Indien nodig mag de selectiecommissie meerdere selectiedagen organiseren,
in overeenstemming met de K.M.S.H., indien het aantal inschrijvingen dit
verantwoordt.

Artikel 6 : Samenstelling van de selectiecommissie
Het bestuur van de LCB kiest voor een periode van drie jaar een selectiecommissie
bestaande uit :
een voorzitter ;
een secretaris ;
vijf bevoegde keurmeesters, waarvan drie volgens een beurtrol in de
selectiezittingen ambteren.
Artikel 7 : Praktische werkwijze en inschrijvingen
7.1.

De bevindingen van de keurmeesters worden genoteerd op keurverslagen, die
in drievoud worden opgemaakt :
-

7.2.

Het resultaat wordt genoteerd op een selectiekaart die eveneens in drievoud
wordt opgemaakt en ondertekend door de keurmeesters en de voorzitter van de
selectiecommissie :
-

7.3.

één voor elke deelnemer ;
één voor de K.M.S.H. ;
één voor de L.C.B.

één voor elke deelnemer ;
één voor de K.M.S.H. ;
één voor de L.C.B.

De inschrijvingsformulieren zullen ter beschikking worden gesteld door de L.C.B.
De inschrijving en de betaling dienen minstens 2 maanden vooraf bij het
secretariaat van de L.C.B. worden ingediend. Bij het inschrijvingsformulier dient
een kopij van de stamboom, een kopij van het attest van dysplasie-onderzoek en
de eventuele dierenartsverklaringen te worden gevoegd.

Artikel 8 : Verloop van de selectiekeuring
De keuring bestaat uit twee delen :
a)

selectie op standaard (op het uiterlijke) ;

b)

selectie op karakter.
Deze test bestaat uit :
-

sociale testen aan de leiband
(bv. beweging tussen stilstaande mensen met honden, hond stilstaand en
bewegende personen (+ 10-tal)
visuele proeven
(bv. doorgang door ketting met losse leiband (plastieken linten, e.a.,
openen van regenscherm)

-

auditieve proeven (bv. plots lawaai (vb. sirene, radio, ratel)

Bevindingen van de karaktertest worden eveneens op het selectieformulier
genoteerd.
Artikel 9 : Algemene opmerkingen
9.1.

De keurmeesters zijn onafhankelijk in hun opinievorming en beslissen bij
meerderheid van stemmen over het al dan niet geslaagd zijn van de hond.

9.2.

Een hond wordt als geslaagd beschouwd als hij de kwalificatie "Uitmuntend"
en/of "Zeer goed" op de beide onderdelen heeft behaald en is geldig voor het
leven.

9.3.

Is de hond geslaagd, dan krijgt de eigenaar van de hond - naast het selectieformulier - een officieel bewijs met de uitslag van de selectiecommissie,
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

9.4.

Conform artikel 5.2. van het fokreglement zal de vereniging een openbare lijst
bijhouden van alle honden, zowel reuen als teven, die in de selectie zijn
geslaagd. De resultaten zullen gepubliceerd worden in de publicatie van de
L.C.B.

Artikel 10 : Kosten en inschrijvingsgeld
Het inschrijfgeld wordt door het bestuur van de LCB aan de hand van een kostenraming
vastgesteld.
Artikel 11 : Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement van de LCB regelen alle zaken waarin het
selectiereglement niet voorziet.
Artikel 12 : Wijzigingen
Wijzigingen aan het selectiereglement kunnen gebeuren door :
a)
b)

nieuwe richtlijnen van de K.M.S.H.
op voorstel van de fokselectiecommissie van de L.C.B. aan het bestuur van de
L.C.B. en na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de L.C.B.

Besluiten op grond van het punt b) moeten echter de goedkeuring krijgen van de
K.M.S.H., alvorens te kunnen worden toegepast.
Dit selectiereglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Koninklijke
Maatschappij Sint Hubertus.

Dit reglement werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 26 april 1997.

