Belangrijk bericht vanwege het
bestuur van de Belgische
Ouessantschapen Vereniging
BOV voor alle stamboek-en
registratiefokkers van
ouessantschapen !

Geachte ouessantfokker ,
Nu het ouessantschaap eindelijk erkend is , is Steunpunt Levend Erfgoed de enige organisatie
in België die toelating heeft om aan stamboekwerking voor ons ras te doen .
BOV en SLE gaan hiervoor samenwerken . SLE neemt de papierwinkel voor zijn rekening ,
BOV zorgt voor de aankeuring , een clubblad , prijskamp en advies bij aan-of verkoop . Ook
bij vragen of problemen aangaande ons ras kan u steeds bij BOV terecht .
Alle ouessantschapen met stamboek-of registratiepapieren van VHGS kunnen opgenomen
worden in het officiële stamboek . Na het scheren zullen alle dieren door BOV aangekeurd
worden , dieren met grove fouten zullen uit het stamboek gezet worden . Dit is de enige
manier om een populatie te verkrijgen die voldoet aan de rasstandaard . Verder zal elk dier ,
tot de leeftijd van 3 jaar , jaarlijks aangekeurd worden .
De overstap naar het officiële stamboek is slechts mogelijk tot 1 januari 2008 , daarna zullen
bij VHGS geregistreerde dieren beschouwd worden als niet stamboek dieren . Deze dieren
zullen wel , na aankeuring , kunnen opgenomen worden in het hulpstamboek .
Het hulpstamboek is alleen voor vrouwelijke dieren , rammen worden niet opgenomen . Er
zijn 3 klassen namelijk F1, F2 en F3 . Dieren zonder stamboek kunnen na aankeuring
opgenomen worden in F1, de lammeren van een F1 dier in F2 en zo verder . Het is niet zoals
vroeger dat een aangekeurde ooi meteen naar F2 of F3 gaat , alles gaat volgens onze regels .
Ooien die afgekeurd zijn voor het stamboek maar reeds papieren hadden , bijvoorbeeld een
tweejarige ooi die plots nog wat groeit en te groot is , kunnen wel meteen naar F2 of F3
geplaatst worden .
Hebt u vragen of opmerkingen aarzel dan niet om contact op te nemen met BOV .
Hindryckx Danny
0485/576469
Danny.Hindryckx@pandora.be

Wynant Laurent
02/3057025
laurent.wynant@telenet.be

