Fokgeschiktheidskeuring

Fokgeschiktheidskeuring (F.G.K)
De F.G.K. beoogt een nauwkeurige beoordeling van het karakter van de Boxer en gelijktijdig de
beoordeling van de raskenmerken in alle details.
Door deze beoordeling wordt bereikt, dat Boxers die deze keuring met goed gevolg hebben doorstaan,
voor de fok hun waarde daarmee aantonen. De F.G.K is voor onze fokkerij van het grootste belang en
moet niet als noodzakelijk kwaad beschouwd worden.
Toelatingseisen :
-

De Boxer moet minstens 12 mnd. oud zijn op de dag van de keuring.
De officiële originele HD-beoordeling moet aanwezig zijn, alsmede 1 fotokopie.
De officiële originele Hart-beoordeling moet aanwezig zijn, alsmede 1 fotokopie.
De officiële originele spondylose-beoordeling moet aanwezig zijn (indien de hond 2 jr. of ouder
is), alsmede 1 fotokopie.
Stamboom moet aanwezig zijn. alsmede 1 fotokopie
Honden met HD D en hoger worden niet tot de keuring toegelaten.
Op het tijdstip van de HD rontgenopname moet de hond minstens 12 mnd. oud zijn.
Er moeten minstens 4 honden deelnemen.
Een Boxer mag hoogstens tweemaal aan een F.G.K deelnemen. (indien men geslaagd is mag het
FGK niet worden herhaald.)

Voorbereiding;
Voor de voorbereiding van een F.G.K. is het bestuur van de organiserende kringgroep of het bestuur van
de Nederlandse Boxer Club verantwoordelijk. (Dit na overleg)
Het kringbestuur zorgt voor een aanvraag bij de Kringgroepcoordinator van de N.B.C
De aanvraag moet minstens 9 weken voor de geplande datum ingediend worden, waarmee een tijdige
publikatie in het boxerblad en website gewaarborgd is.
De kringgroepcoordinator bevestigt de datum en zorgt voor publicatie in het Boxerblad en op de
website. Formulieren die nodig zijn voor de keuring kunt u downloaden van de website.
Behalve het overeengekomen terrein, (data an de volgende specificatie moet voldoen)
- Afmeting terrein min. 50 m bij 50 m.
- Met als ondergrond gras.
- En alle gedurende de proef benodigde attributen moeten aanwezig zijn.
Een alarmpistool 6mm, een groep van 4 mensen, meetstok, oogkleurkastje, chipreader en schrijfgerei
beschikbaar zijn.

Voor de aanvang van de keuring moet de deelnemerslijst gereed zijn en de formulieren op de volgende
wijze zijn ingevuld:
- Naam van de hond
- N.H.S.B. nummer
- Chipnummer
- Opleiding
- Vader
- Moeder
- Geboorte datum
- H.D. beoordeling
- Hart beoordeling
- Spondylose beoordeling
- Eigenaar en adres
- Kringgroep (of NBC) die het F.G.K. uitvoert
De formulieren moeten in drievoud worden opgemaakt. (fotokopieën toegestaan).
- 1e exemplaar voor de eigenaar
- 2e exemplaar voor de kringgroepcoordinator ( deze draagt de kopieen af aan fokkerszaken en
pupinfo)
- 3e exemplaar voor de betreffende kringgroep
Onderaan het betreffende formulier noteert de keurmeester ter afsluiting de totaalbeoordeling van de
hond (uiterlijk en karakter). Gedurende het verloop van de keuring schrijft de keurmeester zijn notities
over kleur van de ogen, gebit, karakter, gedrag tijdens het schieten en gangwerk op de hulplijst en kan
deze gegevens bij het vervaardigen van de totaalbeoordeling verwerken.
Verloop der keuring
Voor het begin worden alle honden van het terrein verwijderd, opdat de keuring ongestoord kan
plaatsvinden.
1a “Algemene keuring van de hond “met aansluitende “schotproef”
Eerst worden de oogkleur en gebitsformule vastgesteld.
Hierbij is de onbevangenheid en het natuurlijke gedrag van de boxer van groot belang.
De hond moet rustig, evenwichtig en zich goedaardig gedragen.
De schotproef wordt in samenhang mer de beoordeling van het gangwerk uitgevoerd.
De hond wordt aan de lijn aan een uitgebreide gangwerkbeoordeling onderworpen.
Tevens moet de hond door een groep mensen lopen en in het midden ervan halthouden, waarbij hij
wordt ingesloten.
Daarna wordt de hond afgelijnd.
Bij een vrij volgende hond worden op een afstand van 15 a 20 m, 2 schoten gelost. Daarbij moet de
hond schot-opmerkzaam zijn, maar mag geen angst tonen.

1b “Proef in het verkeer”.
De proef wordt afgelegd conform de eisen als gesteld in het FCI examenreglement voor VZH
(BH) afd. B. Zie reglement aldaar. (download actueel examenreglement beschikbaar op
www.commissiewerkhonden.nl)

2. Uiterlijke beoordeling,
Alle deelnemende honden worden door de keurmeester(s) uitgebreid besproken, zodat de eigenaar
precies over zijn hond is ingelicht en de voordelen en fouten van zijn boxer kent.
De totale beoordeling van de hond (uiterlijk en karakter) wordt door de keurmeester(s) aan de schrijver
gedicteerd en wel in deze volgorde grootte, kleur, hoofd, ogen (naar oogmeettabel) , stand van de
tanden (naar de formule van het keurformulier onder vermelding van breedte van de onderkaak
(B=breed, M=middle, S=Smal) , evenals het aantal snijtanden in boven- en onderkaak, voorbeet resp.
kinmarkering, hals, spieren , benen en gangwerk evenals karakter.
De beoordeling vindt als volgt plaats: “karakter” Geslaagd/niet geslaagd en ‘Uiterlijk”
Conform de tentoonstellingsnormen U/ZG/G/M/O. (Dit zal niet op het certificaat vermeld worden.
1. Toekenning van het Certificaat.
Het certificaat wordt verleend bij de kwalificatie U of ZG + geslaagd voor karakter.
De gezamenlijke gegevens worden door de examenleider van de keuring en de keurmeester(s) op hun
volledigheid gecontroleerd. Voor de juistheid van de vermeldingen tekenen de examenleider en de
keurmeester(s).
Binnen 8 dagen moet de keurmeester de deelnemerslijst aan de kringgroepcoordinator zenden, zodat
de deelnemers gepubliceerd kunnen worden in het boxerblad en op de website.
Bijgevoegd moet worden het (de) uitvoerige verslag(en) van de keurmeermeester(s) over zijn (hun)
algemene indruk(ken) van de voorgebrachte hond en het verloop van de keuring.
Bovendien ontvangt de kringgroep de voor zijn archief bestemde kopieen van het keurverslag van iedere
deelnemer, alsmede een afschrift van het (de) verslag(en) van de keurmeester(s) over zijn (hun)
algemene indruk(ken).
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