CLUB BELGE DU BEAUCERON – BELGISCHE BEAUCERONCLUB
Vereniging zonder winstoogmerk – Association sans but lucratif
U.R.C.S.H. n° 665 – K.K.U.S.H. n° 665

REGLEMENT VAN DE FOKSELECTIE VAN DE BEAUCERON
8 april 2011 (Rév.1 van 3 april 2014)
1. DOEL
1.1. De selectie heeft als doel de fokkerij van de Beauceron te verbeteren door de selectie van
ouderdieren met de kenmerken die beschreven zijn in de rasstandaard FCI N°44 /
09.11.2006/F, BEAUCERON (Berger de Beauce – Bas Rouge) betreffende zowel morfologie
als gedrag.
1.2. Deelname aan een selectiekeuring is uitsluitend het gevolg van een beslissing uit vrije wil
door de eigenaar van de hond. Het slagen in de proef is een bewijs van de kwaliteit van het
ouderdier maar mag geen toelatingseis voor de fokkerij zijn.
1.3. Het reglement van de Koninklijke Maatschappij St. Hubertus (KMSH) betreffende de selectie
geldt als leidend principe.
1.4. De selectie bestaat uit twee delen, namelijk de karaktertest en de morfologische keuring die
als één geheel moeten worden beschouwd.
1.5. Voor geselecteerd te worden moeten de honden slagen in beide onderdelen.

2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Het terreinpersoneel moet bestaan uit :
3 keurmeesters : 2 keurmeesters gekwalificeerd voor schoonheid en 1 gekwalificeerd voor werk
(sectie KKUSH 1B of 1C)
1 terreinverantwoordelijke : een lid van de fokcommissie
1 secretaris per ring
1 ringcommissaris
1 tester (meerbepaald een gebreveteerd persoon van de KKUSH) in burger, (zonder werkkostuum
/ mouw)
De fokcommissie heeft het recht een tweede tester uit te nodigen.
De infrastructuur moet als volgt zijn : Terrein van minimum 30 x 30 meter. De selectie gaat door
op neutraal terrein maar de commissie heeft de mogelijkheid in geval van overmacht de
infrastructuur van een club voor te stellen en te kiezen. Beslissing wordt genomen door de
meerderheid.
Het materiaal geleverd door de organiserende club moet bestaan uit :
Alarmpistool met kogels van 6 mm dubbele lading
Een gewone regelbare halsband, geen wurgketting.
Een leiband van ongeveer 3 meter.
Een chiplezer.
Een meetstok.

3. TOELATINGSVOORWAARDEN VAN DE HONDEN VOOR DE SELECTIE
3.1
3.2
3.3
3.4

De minimumleeftijd van de honden moet 15 maanden zijn.
De honden moeten een stamboom erkend door de FCI bezitten.
Alleen honden die geslaagd zijn voor de sociale gedragstest van België.
De honden moeten getatoeëerd zijn of een electronische chip hebben en die moet leesbaar
zijn.
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3.5 De honden moeten een controle-onderzoek van heupdysplasie ondergaan met als resultaat
HD/A of HD/B. De resultaten moeten bij het secretariaat worden ingediend vóór het einde van
het jaar.
3.6 De teven, loops op de dag van de selectie, mogen deelnemen. Ze mogen zich aanbieden
nadat de andere honden hun test ondergaan hebben. Het is hen niet toegestaan zich op het
terrein of in de onmiddellijke omgeving ervan te bevinden, voor of tijdens de proeven.
3.7 De stamboom, het document waaruit blijkt dat de hond geslaagd is in de test van sociaal
gedrag en het inentingsboekje moeten aan het secretariaat worden ingediend op de
selectiedag, minstens een kwartier voor het begin van de selectietesten.

4. ORGANISATIE EN WERKWIJZE
4.1. Een selectiedag zal tenminste eenmaal per jaar gehouden worden door de Belgische
Beauceronclub.
4.2. Indien noodzakelijk, als het aantal inschrijvingen het rechtvaardigt, zal de fokcommissie
meerdere selectiedagen mogen organiseren, in overleg met de KMSH.

5. PRAKTISCHE REGELINGEN EN INSCHRIJVINGEN
5.1. De conclusies van de keurmeesters zullen worden opgenomen in keuringsrapporten in
drievoud opgemaakt.
- Een voor elke deelnemer
- Een voor KMSH
- Een voor de BBC
5.2. Het resultaat zal worden geschreven op een selectiekaart die ook zal worden opgemaakt in
drie exemplaren ondertekend door de keurmeesters en de voorzitter van de fokcommissie:
- Een voor elke deelnemer
- Een voor KMSH
- Een voor de BBC
Bij het inschrijvingsformulier wordt een kopie van de stamboom en het bewijs van het slagen
in de gedragstest gevoegd.

6. VERLOOP VAN DE SELECTIE
De beoordeling van de selectie bestaat uit twee delen :
a) selectie op het karakter
b) selectie op de standaard (morfologie)
6.1. Karakter
6.1.1. Algemene verschijning
a) een duo hond/baas komt op het terrein samen met een tweede duo dat aangeduid
wordt door de keurmeesters. De honden mogen niet van dezelfde fokker zijn en mogen
ook niet verwant zijn. Ze begeven zich naar de ringcommissaris en geven hun
beoordelingsblad af. De twee honden mogen geen enkel teken van agressiviteit tonen.
b) één van de duo’s verlaat het terrein en wacht zijn beurt af buiten de ring.
c) De ringcommissaris doet een halsband om de hals van de hond en een leiband van
ongeveer 3 meter in de plaats van de hals- en leiband van de begeleider.
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d) De hond wordt voorgesteld aan de keurmeesters. Een keurmeester of de
ringcommissaris kijkt vervolgens de identiteit na. De hond moet zich laten manipuleren
zonder agressiviteit of angst.
6.1.2. Sociaal zijn
Op aanwijzing van de keurmeester leggen de begeleider en de hond – vastgehouden
aan het einde van de leiband - een parcours af van ongeveer 30 meter.
Op ongeveer 15 meter passeren ze een groep van zes tot tien mensen die zich vrij
bewegen op het terrein. Deze mensen mogen praten, bewegingen maken, huppelen
maar niet aanvallend tov de hond. Begeleider en hond maken vervolgens rechtsomkeer
en houden halt. De groep komt rustig terug naar de hond en begeleider en omcirkelt
hen. De hond moet rustig blijven en mag geen enkel teken van paniek, angst of
agressiviteit tonen. De groep verlaat het terrein.
6.1.3. Weerstand tegen geweerschoten
a) Op aanwijzing van de keurmeester leggen de begeleider en de hond opnieuw een
parcours af van ongeveer 30 meter. Tijdens dit traject wordt een schot afgevuurd
achter de rug van de hond op een afstand van ongeveer 20 meter.
b)Aan het eind van de 30 meter keren ze om en ze houden halt nadat ze ongeveer 10
meter hebben afgelegd. Een tweede schot wordt afgevuurd met de hond in
vooraanzicht. De hond mag geen enkel teken van paniek of angst vertonen, van zin om
te vluchten of van bescherming zoeken bij de baas. De hond mag neutraal blijven.
c) De baas wordt vervolgens uitgenodigd te spelen met zijn hond. Een hond dit niet speelt
wordt niet gepenaliseerd. De relatie baas-hond wordt hier wel gewaardeerd.
6.1.4. Waakzaamheid en vrijmoedigheid
a)De baas en de hond bevinden zich in het midden van het terrein, een persoon (de
tester) trekt de aandacht van de hond en hitst hem een beetje op. Het duo hond-baas
stopt op aangeven van de keurmeester.
b)De tester komt recht naar de hond en dreigt met een lichte stok van ongeveer 1 meter.
Hij beweegt de stok naar de hond met een beweging van boven naar beneden. De
afstand tussen de hond en de tester moet ongeveer 3 meter zijn. De hond mag niet
terugdeinzen, noch tekenen van angst of paniek vertonen. Hij mag niet vluchten, noch
bescherming bij zijn baas zoeken. Hij mag onbeweeglijk of onverschillig blijven of
reageren in de richting van de tester.
c)Na de dreiging legt de tester zijn stok neer, benadert de hond rustig en aait hem. Bij
afwezigheid van dreiging moet de hond terug rustig worden. Dan terugkeer naar de
keurmeesters waar de baas de hals- en leiband van zijn hond terug aandoet en het
geleende materiaal van de organisatie teruggeeft aan de ringcommissaris.
6.1.5.

Beoordeling van de karaktertest

6.1.5.1. Kwalificatie: Uitmuntend
Honden die een uitmuntend totaalbeeld geven alsook een optimale indruk in hun
verdedigingsdrang, sociaal gedrag en zelfzekerheid (zelfvertrouwen).
6.1.5.2. Kwalificatie : Zeer Goed
Honden met een goed beeld met een voldoende indruk in hun verdedigingsdrang,
sociaal gedrag en zelfzekerheid (zelfvertrouwen).
6.1.6.

Uitgesteld
Honden waaraan de keurmeester twijfelt, hetzij in het defensief gedrag, hetzij in het
sociaal gedrag. Deze honden worden teruggezet voor ten minste 6 maanden en mogen
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aan geen enkele selectiecommissie worden voorgesteld tijdens deze periode. Indien ze
bij de derde poging niet slagen voor de karaktertest kunnen ze de selectie niet meer
behalen.
Resulteren in het uitstellen :
- De angstige en/of agressieve hond bij het plaatsen van de halsband.
- Iedere agressieve en/of angstige reactie tijdens het passeren van de groep.
- Iedere agressieve en/of angstige reactie, elke vluchtbeweging van de hond tijdens
de schoten. Een bijkomend schot kan worden afgevuurd bij twijfel (dit wordt aan de
beoordeling van de keurmeester overgelaten).
- Iedere angstreactie, elke vluchtbeweging van de hond op de dreiging met de stok.
- Iedere blijvende agressie na de schoten of de dreiging met de stok.

6.2. Beoorderling van de fysieke kenmerken (schoonheid)
6.2.1. Identiteitscontrole en metingen van de hond volgens de gegevens van de rasstandaard
erkend door de KMSH en het FCI. Deze metingen moeten worden verricht voor de
passage naar morfologie. De hond wordt gemeten door een keurmeester van
morfologie in functie op de dag van de proef. Deze metingen zullen worden opgenomen
in het dossier van de hond bij de morfologie.
6.2.2. De hond wordt in morfologie voorgesteld voor 2 bevoegde keurmeesters, erkend door
de KMSH. De beoordeling gebeurd volgens de officiële rasstandaard van FCI.
6.2.3. De kwalificaties
De kwalificatie "UITMUNTEND" wordt slechts toegekend aan de honden die nauwelijks
afwijken van het ideaalbeeld van de rasstandaard behalve door zeer geringe fouten of
kleine onvolmaaktheden.
De kwalificatie "ZEER GOED" wordt toegekend aan honden die het ideaalbeeld wel
benaderen, maar met meerdere onvolmaaktheden, dan wel door natuurlijke fouten van
een meer serieuze aard waardoor ze niet in aanmerking kunnen komen voor de
kwalificatie "UITMUNTEND".

7. VERKRIJGEN VAN DE SELECTIE
Alleen de hond die de kwalificatie “UITMUNTEND” voor de karaktertest en “UITMUNTEND” in
morfologie verkreeg is geslaagd voor zijn selectie.

8. STRAFFEN
Elke overtreding van dit reglement zal leiden tot het uitstel.
Iedere poging tot fraude aan dit reglement zal leiden tot een verbod van kortere of langere duur,
afhankelijk van de grootte van deze fraude, van iedere deelname van de eigenaar aan een
selectietest. Dit verbod kan van 1 jaar tot een absoluut verbod gaan om ooit een selectietitel te
ontvangen voor zijn ouderdieren.
Deze sanctie wordt in beraad genomen door de selectiecommissie.
Het huidige reglement is geschreven in het Frans en primeert in geval van geschillen.
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