
 

 

Aankeuring 
 

 Doel 
De aankeuringen hebben tot doel het vaststellen van een totaalbeeld van de hond. Daarbij 

zal de hond moeten voldoen aan de actuele rasstandaard, waarbij fouten zijn toegestaan 

zolang deze van weinig of geen betekenis  zijn op de ontwikkeling van een gezonde en 

herkenbare populatie van Tibetaanse terriërs, nu en in de toekomst. 

Aankeuringen kunnen plaatsvinden op elke leeftijd van de hond. Indien de aankeuring nodig 

is om een fokgeschiktheidscertificaat te verkrijgen dient de hond 12 maanden of ouder te 

zijn op de dag van aankeuring. 

 

 

 Ingangsdatum 

Als ingangsdatum van invoering van de verplichte aankeuringen geldt: 1 januari 2015. 

 

 Organisatie 
1. TT's welke zijn ingeschreven in het NHSB en waarmee fokplannen zijn, dienen te 

worden aangekeurd.  

2. De aankeuringen vinden plaats  tijdens een Sport en Spel Dag. Indien het aantal 

aanvragen groot genoeg is kan het bestuur besluiten een extra keurdag in te lassen.  

3. De keurmeester zal door het bestuur rvTT worden uitgenodigd, waarbij gebruik kan 

worden gemaakt van de door de Raad van Beheer uitgegeven Nederlandse 

keurmeesterlijst. 

 

 Deelname  
Deelname is mogelijk: 

1. nadat de eigenaar de hond schriftelijk heeft aangemeld bij het secretariaat en 

2. als de hond in het bezit is van een NHSB stamboom, waarvan een kopie 

meegezonden dient te worden met de aanvraag/inschrijving Sport en Spel Dag, cq 

getoond moet worden op de keuringsdag. 

 



 Keurrapport 
De keurmeester beoordeelt de hond volgens de criteria, vastgelegd in een 

beoordelingsrapport Aankeuring (bijlage), ook genoemd het keurrapport,  welke na afloop 

is ondertekend door de betreffende keurmeester en daarna in het bezit wordt gesteld van 

de eigenaar van de hond. 

 

 

 Certificaat 
Een kopie van het keurrapport dient te worden gestuurd naar de secretaris van de rvTT.  

Een hond wordt fokgeschikt geacht indien minstens 12 van de 16 genoemde criteria van het 

keurrapport beoordeeld zijn met goed of hoger en indien aan alle vereisten van het VFR is 

voldaan.  

Het bestuur zal een certificaat van fokgeschiktheid toezenden indien het keurrapport en alle 

overig benodigde papieren daartoe aanleiding geeft. 

Mocht de hond naar de stellige overtuiging van het bestuur om niet op het rapport 

genoemde criteria niet fokgeschikt zijn, dient zij dit met redenen omkleed te beschrijven op 

het certificaat.  

 

 Hardheidsclausule 
Indien een eigenaar van een hond van mening is dat hij/zij onevenredig getroffen wordt 

door dit protocol en/of de aankeuring kan hij/zij een bezwaar indienen bij het bestuur.  

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de 

dag waarop dit reglement in werking treedt. 

 

 


