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Dit document bevat de minimumeisen waaraan de organisatie van een keuring onder auspiciën van de LFNL moet voldoen.
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eis
Randvoorwaarden
Voldoen aan de geldende overheidseisen op veterinair gebied;
jaarlijks aan te geven door de keuringscoördinator.
Fok- en Stamboekreglement in acht houden.
Catalogus
In de catalogus moet het volgende staan:
- te keuren dieren
- overheidseisen
- (mobiel) telefoonnummer van de organisatie
- datum, plaats, routebeschrijving en aanvang
- plattegrond keuringsterrein (indien nodig)
- namen en functies medewerkers
- deelnemerslijst
- te stellen eisen aan deelnemers
- hoogtematen volwassen dieren per rubriek vermelden
- tijdschema aangeven
- eenmaal in de ring wordt het dier gekeurd
- mogelijkheid dieren te koop aan te bieden
- aanwezigheid veekoopman (indien van toepassing)
- zieke/onreine dieren worden niet toegelaten en/of van het
keuringsterrein verwijderd
De keuringsorganisatie stuurt de concept catalogus naar de
ledenadministratie voor een controle op het voldoen aan de
contributieverplichting.

Het F&S staat op www.landgeit.nl

op tijd aanwezig, parkeren, papieren, opruimen,
eisen van gastheer, etc.
hoeft niet op niveau dier / diergroep
zie ook het inschrijvingsformulier

Als er geen contributie is betaald dan kan niet
worden ingeschreven voor een keuring.

Inrichting keuringsterrein
Ringen overzichtelijk en toegankelijk
Minimale afmetingen van een ring is 8 bij 8 meter + voorring
voor wachtende dieren (ook andere vormen dan rechthoeken
zijn toegestaan)
Oppervlak van ring is vlak en stevig.
Kort gemaaid. Geen rul zand.
Ruimte om bokken neer te zetten, aangelijnd aan zelf
meegenomen spit/pen/stik
Voldoende vastzetmogelijkheid voor geiten en lammeren
Keurmeesters moeten tijdens het keuren droog kunnen werken.
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Ringindeling / keurmeesters
Vaste ringindeling en tijdschema. Zie bijlage A.
Er naar streven dat de eigenaren zelf hun dieren kunnen
voorbrengen.

4.3
4.4
4.5
4.6

Zo mogelijk geen diergroepen over meerdere ringen verdelen.
Keurmeesters zijn vooraf per ring ingedeeld.
Minimaal 2 keurmeesters per ring.
Keurmeesters hebben de mogelijkheid en maken daar ook
gebruik van om publiekelijk elk gekeurd dier of diergroep na
te bespreken.
De keuringsorganisatie verzorgt de keurmeesters regelmatig
qua inwendige mens.

4.7

toelichting

Hoe groter een keuring des te belangrijker is deze
factor. Opties:
- geitlammeren van oud naar jong keuren
- boklammeren van jong naar oud keuren,
en dan maximaal 2 dieren per eigenaar per groep
in de ring.
- individueel keuren: alternerend per eigenaar
keuren.

Bijvoorbeeld d.m.v. een geluidsinstallatie.
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Taken van de keuringsorganisatie tijdens de keuring
Het uitvoeren van een hoogtemeting voordat een dier gekeurd
wordt. Minimumhoogte min 1 cm komt niet voor.
Bijvoorbeeld: het is 62 of 64 cm, maar geen 63 bij een
minimumhoogte van 64 cm.
Het maken van (digitale) foto’s voor de landgeit-o-theek.

5.3

Uitslagen per ring per omgaande bij de ring of de administratie
zichtbaar ophangen.
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Administratie
Keuringsformulieren aanvragen bij de stamboekadministratie.
De keuringsadministratie controleert de optelling van de
punten op de keuringsformulieren.
Na de keuring de keuringsformulieren per omgaande opsturen
naar de stamboekadministratie, ook van de niet-goedgekeurde
of niet in het register opgenomen dieren (*)

6.3

Bijlagen:
A: Ringindeling/rubrieken/keurmeesters.

toelichting
De hoogtemeters dienen hiertoe bekwaam te zijn.
Er is een handleiding hoogtemeting. Bij gerede
twijfel over de hoogtemaat wordt een dier opnieuw
gemeten door de keurmeester.
Vanaf de rechterzijde. Kop opgeheven en niet naar
achter afgewend. Zo mogelijk 4 poten zichtbaar op
de foto.

(*) Deze dieren staan niet in de keuringsuitslagen,
maar deze gegevens moeten wel beschikbaar zijn
voor onderzoek, bijv. de FTC.

BIJLAGE A:

RINGINDELING/RUBRIEKEN/KEURMEESTERS

Keuringstijd van 10-12 uur en van 13-15 uur, dwz 2x2x60 min= 240 minuten.
Rekenen met 6 min/volwassen dier, dus 40 dieren per keuringsring.
Rekenen met 15 min/4a5 lammeren, dus 16 x 4a5 dieren per keuringsring.
Daarnaast een vaste ringindeling aanhouden, en zoveel mogelijk dezelfde rubriek door dezelfde keurmeesters laten keuren, levert het volgende op:
Ring 1

Ring 2

Ring 3

Ring 4

Ring 5

Geitlammeren

Boklammeren

Geiten 1 ½ jr.

Bokken 1 ½ jr.

Geiten meerj.

5 ringen (tussen 200 en 250 inschr)

Bokken meerj.

Register geiten

ring afh. van de rubrieksgrootte

Geitlammeren

Boklammeren

Geiten 1 ½ jr.

Geiten meerj.

4 ringen (tussen 150 en 200 inschr)

Bokken 1 ½ jr.

Register geiten

Bokken meerj.

ring afh. van de rubrieksgrootte

Geitlammeren

Boklammeren

Geiten 1 ½ jr.

Register geiten

Bokken 1 ½ jr.

Geiten meerj.

3 ringen (tussen 100 en 150 inschr)

Bokken meerj.

ring afh. van de rubrieksgrootte

Geitlammeren

Geiten 1 ½ jr.

2 ringen (tussen 50 en 100 inschr)

Boklammeren

Geiten meerj.

Bokken 1 ½ jr.

Register geiten

Bokken meerj.

ring afh. van de rubrieksgrootte

Alle rubrieken

1 ring (minder dan 50 inschrijvingen)

