Stamboekwerking Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)
Hierbij de werking van het stamboek van de zeldzame schapen- en geitenrassen in een notendop. Ik
verwijs tevens naar onze website www.sle.be , rubrieken “schapen” of “geiten”
Het stamboek voor de zeldzame schapen- en geitenrassen is een half-open stamboek. Dit betekent
dat het gesloten is voor mannelijke dieren en open voor de vrouwelijke.
Alleen afstammelingen van ingeschreven ouders kunnen in de hoofdafdeling van het stamboek
worden opgenomen. Vrouwelijke dieren van onzekere herkomst kunnen na keuring worden
opgenomen in de hulpstamboeken (Hulpstamboek F1 is laagste categorie, F3 is hoogste categorie).
Vrouwelijke afstammelingen van een F1 ooi / geit met een ingeschreven ram / bok schuiven op
naar hulpstamboek F2. Vrouwelijke afstammelingen van een F3 ooi / geit met een ingeschreven
ram / bok kunnen in de hoofdafdeling van het stamboek. Mannelijke dieren kunnen alleen worden
ingeschreven indien ze afstammen van ingeschreven ouders. Zij dienen ook gekeurd te worden
alvorens ze definitief kunnen worden ingezet voor de fok.
Het stamboek stuurt jaarlijks – bij het begin van het jaar - geboorteverklaringsformulieren op aan
de stamboekkwekers met daarop hun ingeschreven ouderdieren. Na de geboorte van de lammeren
vullen de kwekers deze dieren in op het geboorteverklaringsformulier aan de hand van hun
sanitelnummer . Lammeren geboren na juli 2005 moeten met twee identieke saniteloormerken
worden geïdentificeerd. Deze saniteloormerken vraagt u aan bij Dierengezondheidszorg
Vlaanderen, Deinse Horsweg 1, 9031 Drongen, tel. 070 22 00 23 (www.dgz.be ). Nieuwe kwekers
moeten voorafgaandelijk ook een beslagnummer aanvragen bij DGZ. Dank zij de “on line” internet
toepassing kunnen stamboekkwekers nu ook rechtstreeks zelf hun lammeren inschrijven en
geboorte-attesten afdrukken. Indien u nog geen toegang hebt tot het “on line” stamboekprogramma
vraag het aan op het secretariaat.
Op basis van de “geboorteverklaring” wordt voor de lammeren een geboorte-attest uitgeschreven
als bewijs van hun inschrijving in het stamboek. Worden deze lammeren verkocht dan gaat het
geboorte-attest mee naar de koper. Deze dient de “mutatie-strook” in te vullen en naar het
stamboek op te sturen. Vervolgens zal het stamboek een zoötechnisch certificaat opmaken op naam
van de nieuwe eigenaar en het dier op zijn naam inschrijven in het stamboek. De nieuwe eigenaar
zal, indien hij lid is van de Steunpunt Levend Erfgoed, het statuut van stamboekkweker krijgen.
SLE zal aan de nieuwe stamboekkweker een vaste “stamboekcode” toewijzen bestaande uit 4
cijfers en beginnend met “7”. Deze stamboekcode wordt bij DGZ aan uw beslagnummer
gekoppeld. Deze stamboekcode (7xxx) zal op alle sanitelnummers gedrukt staan na het
controlecijfer “a” en voor de vier volgcijfers (vb BE a7xxx 0001). (Zie “Stamboekcode
uitgelegd” http://www.sle.be/static/files/stamboekcode_uitgelegd.pdf ). Het opmaken van een
zoötechnisch certificaat kost 2,5 euro per dier.
Jaarlijks organiseert Steunpunt Levend Erfgoed een keuring van de rammen / bokken op een
centrale plaats. Voor niet-zwoegervrije (of niet CAE-vrije) dieren valt deze keuring samen met de
Levend Erfgoed Expo die de laatste zondag van augustus plaats vindt. De keuring van de
zwoegervrije (of CAE-vrije) dieren wordt telkens op een andere plaats georganiseerd. Info
daarover vindt u ten gepaste tijde in het ledenblad De ARK en op de webstek. Niet-goedgekeurde
dieren worden uitgesloten van het stamboek. Dit is eerder uitzonderlijk.
De stamboekwerking wordt gefinancierd via lidmaatschap van de Steunpunt Levend Erfgoed. Dit
kost 20.00 euro per jaar, te storten op rekeningnummer 068-2056596-29.
Informatie over dit alles wordt op regelmatige basis medegedeeld in ons driemaandelijks ledenblad
De ARK en via de webstek www.sle.be .

