Veterinair attest Vereniging het Nederlands Ezelstamboek

Wanneer u een dekbewijs wilt insturen van een niet gekeurde hengst moet u gelijktijdig meesturen;


een volledig ingevuld veterinair attest door uw dierenarts ondertekend.



Een DNA-profiel van de hengst van het Van Haeringen Laboratorium.

De chipper voor het trekken van de haren ten behoeve van het bepalen van het DNA kunt u aanvragen bij
de KVTH.
De kosten van beide onderzoeken zijn voor de fokker/eigenaar van de hengst
Alle formulieren moeten voor 15 december van het lopende dekseizoen binnen zijn bij de registrateur:
KVTH, Westeind 5, 5245 NL Rosmalen email: info@kvth.nl

Ten einde meer uniformiteit van het onderzoek te verkrijgen en verkregen gegevens goed vast te kunnen
leggen, is hiervoor een protocol opgesteld voor dekhengsten die niet op een keuring worden aangeboden.

Veterinair onderzoeksprotocol dekhengsten
a. Identiteit
De gegevens in het paspoort en de controle van het chipnummer
b. De hoogtemaat
De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met behulp van een
meetlat met een waterpas. De plaats van meting moet een harde, vlakke ondergrond
hebben.
c. De mond
De boven- en onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn. Een overbeet zal geaccepteerd
worden tot maximaal 3mm. Onderbeet niet wenselijk.
d. Het beluisteren van hart en longen
e. Het geslachtsapparaat
De hengst dient te beschikken over twee normaal ontwikkelde testikels. Een verschil in grootte
(volume) tot 50% is acceptabel.
Een permanente verandering in de positie van één of beide testikels is niet toegestaan.
f. De hoeven
Deze mogen niet gescheurd en/of brokkelig zijn.
g. De staart en de manen
Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen die wijzen op het hebben van staart- en
manen-eczeem.

VETERINAIRE ATTEST VNE
Naam ezel:

schofthoogte:

Eigenaar:
goed afwijkend
algemeen onderzoek
attent/levendig
hoesten/neusuitvloeiing
lymfeklieren
huid
circulatie en ademhaling
auscultatie hart
prikkeling larynx

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

gebit
overbeet
onderbeet

0
0

0
0

ogen
controle met penlight

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

beenwerk
inspectie gewrichten/beenstanden
inspectie voeten
palpatie sprong/kniegewricht
manipulatie kniegewricht
monsteren
stap
draf
geslachtsapparaat (hengst)
beide testikels aanwezig
voldoende ontwikkeld en gelijk/bijna gelijk
karakter
vriendelijk/meewerkend

Aldus naar waarheid ingevuld;
Naam Dierenarts

Plaats

Datum

Handtekening

opmerkingen

