
Fokkerij-overleg 13-11-2011

Bijlage bij dit verslag: de powerpoint presentatie.

1. Welkom 
Peter Wellinga heet iedereen welkom en legt nogmaals het doel van deze bijeenkomst uit.
Belangrijk is dat de deelnemers zich persoonlijk gaan uitspreken over de eigen conclusies die
men trekt uit het populatie-onderzoek voor het fokbeleid. Dat zal gebeuren in kleine groepjes.
Zie sheet 1-5. 

2. Presentatie over knelpunten, huidige status en media
Toelichting aan de hand van sheet 6-19. Na afloop gelegenheid tot vragen stellen.

3. Pauze

4. Discussie in werkgroepjes
Aan de hand van de kernvragen is gediscussieerd.
De kernvragen:
• Wat te doen met de uitkomsten van het populatie-onderzoek?
• Moet het fokbeleid aan de hand hiervan worden aangepast?
• Wat vind je prioriteit, wat secundair en waarom?
• Wat zou je wel willen doen op het gebied van screenen, wat niet en waarom?
• Nut en noodzaak van al dan niet verplicht grenzen stellen en waarom?

5. Pauze

6. Plenair: rapportage werkgroepen
Rapportage groep 1.
• In fokreglement doorgaan met onderzoek knie en heup, en ook ellebogen gaan röntgenen.

Voor een particuliere bezitter is gezondheid van de gewrichten het belangrijkste. Indien de
eigenaar het niet eens is met de uitslag van een onderzoek, voorziet een onderzoeks-
reglement in een second opinion.

• Ogen en gebit zijn secundair. Het is de verantwoordelijkheid van de fokker geen partners
met entropion te combineren.

• Op overtredingen zouden sancties moeten volgen, maar hoe en welke is de vraag.
• Grotere genenpoule bewerkstelligen door instellen van een NCCC-dekreuenlijst.
• Voor dekreuen ook particuliere reuenbezitters benaderen. 
• Fokkers suggereren om daarover afspraken te maken in het koopcontract. 
• Afspraak maken in het koopcontract over de gezondheidsonderzoeken (misschien met

vergoeding door de club en/of fokker?).
• Fokkers zouden puppy-eigenaren lid moeten maken of moeten stimuleren om lid te

worden van de NCCC.
• Fokkers stimuleren om voor de onderzoeksleeftijd bv. een terugkomdag te organiseren

voor een nest om zo inzicht te krijgen hoe de pups zijn opgegroeid en welke in aanmerking
zouden kunnen komen om als fokdier te benaderen.

Rapportage groep 2.
• Concentreren op goede gewrichten heeft prioriteit In fokreglement dus doorgaan met

onderzoek knie en heup zoals nu wordt gedaan (verplicht en met grenzen) en beginnen met



verplicht de ellebogen te scoren om in een paar jaar inzicht te verwerven (beginnen zonder
grenzen te stellen). De verantwoording ligt bij de fokker, maar wel advies geven om geen
combinaties te doen met beide partners met slechte ellebogen.

• Ogen zijn van belang, maar secundair, want meestal te verhelpen (in ernstige gevallen
operatief, maar ook met goede zorg en preventie, en lang niet altijd is sprake van
entropion). Onderzoek van fokdieren adviseren, maar niet verplichten. De verantwoording
voor verstandig combineren ligt ook hier bij de fokker.

• Voor de huid zijn geen onderzoeken en ook geen selectiecriteria in de fokkerij. Het zou
kunnen zijn dat een deel van de problemen komt door gebrek aan kennis over goede
verzorging/voeding. Vooral goede voorlichting daarover geven is belangrijk.

• Geen sancties bij overtredingen. De verantwoording op fokken met niet onderzochte
dieren ligt ook hier bij de fokker. Wel als NCCC optimale openheid over
gezondheidsscores zodat puppykopers zich volledig kunnen oriënteren.

• Als in Duitsland bij de ACC: als de fokker het wil vanaf de dekking informatie op de
website en in het clubblad, met de scores van de ouderdieren en op de website zo mogelijk
ook met hun foto’s en stamboom van de combinatie. Dat is bijzonder informatief.
Uiteraard in overleg met de fokker. Afschaffen van de pup-info zoals we die nu kennen.

• Het zou goed zijn als er een informatiepunt/begeleidingscommissie komt voor beginnende
fokkers.

In de plenaire discussie kwam nog aan de orde:
• In het concept van de matrix voor het Verenigingsfokbeleid van de Raad van Beheer staat

een artikel over het aantal dekkingen per reu. Dit is altijd een gevoelig punt. Er is een regel
in de populatiegenetica dat een reu in zijn leven niet meer mag voortbrengen dan 5% van
de pups die in een periode van 5 jaar worden geboren. Bij 100 pups per jaar (dat is meer
dan de Chow in Nederland nu scoort) zou dat zijn 5% x 5 x 100 = 25 pups. Omgerekend
naar aantal dekkingen in dat voorbeeld: ongeveer zes.

• Belangrijk is om te zorgen dat er meer dekreuen komen. Bij de Nederlandse Labrador
Vereniging organiseren ze ‘Bachelor party’s’ om toekomstige dekreuen te scouten,
misschien een idee?

• Particulieren zijn vaak bang om hun reu te laten dekken omdat ze denken dat hij daarna
niet meer te hanteren zal zijn  Misschien is het een optie om van zo’n reu aan sperma te
komen voor KI ? .

• Over dekken en KI zou een lezing gegeven kunnen worden. Misschien ook een lezing 
over het oogonderzoek. Tips voor sprekers worden aangeduid.

• Pratend over scholing kwam het idee op van een (evt jaarlijkse) fokkersdag, zoals de
studiedagen van de ACC in Duitsland (daar zijn de clubfokkers verplicht om tenminste
een keer in de twee jaar deel te nemen). Voortplanting zou een thema kunnen zijn maar
ook exterieur (zoals bij de keurmeestersopleiding, waar fokkers eigenlijk net zo goed aan
zouden kunnen meedoen.) 

7. Samenvatting en afronding
In de twee groepen is een levendig gesprek gevoerd, diverse goede aanbevelingen en
suggesties zijn gedaan, waar het bestuur graag mee verder gaat. 
Er komt een vervolg, waaraan hopelijk iedereen weer mee komt doen. Ook de mensen die
vandaag verhinderd waren en die zijn weggelopen worden weer uitgenodigd.
Hoe we precies verder gaan, daarover moet het bestuur zich nog beraden.



Voor NCCC-leden die zich willen blijven verdiepen in dit onderwerp introduceert de NCCC
een online  ‘bibliotheek’, waarvan hier het adres:
http://www.nederlandsechowchowclub.nl/aanschaf/fokkerij_corner.html

Wie een persoonlijke of uitgebreide bijdrage aan discussie over het fokreglement wil leveren
is welkom wat op te schrijven, de tekst kan dan daar worden gepubliceerd. 
Ook tips voor nog meer interessant achtergrondmateriaal zijn van harte welkom.
Er zit geen directe knop naar deze plek op de website en er moet nog worden bedacht of die er
komt. 

De voorzitter sluit af.
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