
Fokkerijoverleg 11-11-2012

Aanwezig: 22 leden inclusief het bestuur 
Afwezig met kennisgeving: 6 leden.

Het fokkerijoverleg van vandaag gaat om het uitwisselen van ideeën voor de invulling van het
VFR. Iedereen kan reageren. Het bestuur weegt de gemaakte opmerkingen mee bij het
formuleren van het concept Format Verenigingsfokreglement dat besproken zal worden op de
ALV van 17-03-2013.
De artikelen die in het VFR format alleen in het zwart staan zijn verplicht. Bij de artikelen
met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging afhankelijk van de situatie van het ras
kiezen om de zwarte regels aan te scherpen. Als er alleen een grijze tekst is opgenomen is het
aan de rasvereniging om dit artikel al of niet op te nemen.
De volgende invullingen in het VFR kwamen ter sprake:
1. Algemeen
1.1. Invullen: 
" (naam rasvereniging) Nederlandse Chow Chow Club
" (naam ras) Chow Chow
" (datum) 17 maart 2013 
1.2. De Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de
Chow Chow, (keuze: woonachtig in Nederland).
De aanwezigen zijn het erover eens het de voorkeur heeft ‘woonachtig in Nederland’ toe te
voegen.
1.3. Geen veranderingen mogelijk.
1.4. Geen veranderingen mogelijk.
1.5. Geen veranderingen mogelijk.
1.6. Geen veranderingen mogelijk.

2. Fokregels
2.1. De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan:

2.1.a. Ouder / kind combinatie (P generatie/F1 generatie combinatie)
2.1.b. Broer / zus combinatie (Gelijke F generatie)
2.1.c. Grootouder / kleinkindgeneratie (P generatie/F2)

Pups, voorgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden
ingeschreven (Artikel VIII.3 KR en Artikel III.14 lid 1I KR)
Naast bovengenoemde verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
" (in te vullen door de rasvereniging)
De aanwezigen zijn het erover eens dat de zwarte tekst voldoende is, geen aanvullingen dus.
.
2.2. Herhaalcombinaties: dezelfde oudercombinatie is maximaal (in te vullen door de
vereniging) maal toegestaan.
Hier moet komen te staan: maximaal twee maal, is vrij algemeen de indruk.

2.3. Minimum leeftijd reu: de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste (in te vullen door de vereniging) maanden zijn.
Wat hier ingevuld gaat worden is hangt samen met de onderzoeken die bij 4.2. afgesproken
gaan worden. 
Indien er bij 4.2. wordt afgesproken niet de ED te onderzoeken dan is de mening 15-18 mnd 
Indien er bij 4.2. wordt afgesproken ED te gaan onderzoeken dan is 19 mnd het minimum



2.4. Aantal dekkingen: de reu mag maximaal (in te vullen door de rasvereniging) geslaagde
dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum (in te vullen door de
rasvereniging) geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Of: (invullen voorwaarden, zoals de
vereniging deze heeft vastgesteld via de algemene ledenvergadering)
De vuistregel die in het recente boek van de Raad van Beheer staat is: Geen reu mag in zijn
leven meer voortbrengen dan 5% van de pups geboren in een generatie (= 5 jaar). In NL zijn
tussen 2007 t/m 2011 plm. 360 pups geboren, 5% is 18 pups, ongeveer 5 nesten.
Sommige aanwezigen vinden dat dit internationaal (Europees/in FCI-verband) tmoet worden 
bekeken omdat de fokkerij in Nederland maar een klein onderdeel is van een veel groter
geheel. Het VFR geldt alleen voor Nederland,daarbuiten is het niet aan ons om iets te regelen.
Dus het te noemen aantal gaat alleen over nesten in te schrijven in het NHSB. 
Nadeel van de beperking achten sommigen dat een eigenaar een reu dan alleen voor zijn eigen
teven zal gebruiken en dat hij niet meer breder wordt ingezet, Maar dat breed inzetten is nu
juist ook wat dus niet meer de bedoeling is.
Als alternatief voor een aantal wordt voorgesteld om een formule te vinden waarbij de nadruk
meer ligt op een limiet verband houdend met de verwantschap van de dekreuen.
Als het om het noemen van een aantal dekkingen gaat worden cijfers tussen vijf en tien
genoemd. Geen uitspraak is gedaan over het aantal dekkingen per jaar.

2.5. Cryptorchide en monorchide: vaststaande tekst..

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een
niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI
erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de
gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu
minimaal aan de volgende eisen te voldoen:
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land
dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21. lid 2 KR:
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de
kwaliteit van het onderzoek zoals deze door de vereniging in het VFR zijn opgenomen.
Of: (invullen voorwaarden, zoals de rasvereniging deze heeft vastgesteld via de algemene
ledenvergadering). 
De aanwezigen vinden dat gekozen moet worden voor de zwarte tekst.

2.7 Kunstmatige inseminatie: vaststaande tekst.

3. Welzijnsregels (artikelen VIII.1 + VIII.2 KR)
3.1. Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 16 mnd. Of: Een teef mag
op de datum van de dekking niet jonger zijn dan (in te vullen door de rasvereniging mits > 16)
maanden.
Wat hier ingevuld gaat worden is afhankelijk van de onderzoeken die bij 4.2. afgesproken
gaan worden.
Indien er bij 4.2. wordt afgesproken niet ED te onderzoeken dan18 mnd 
Indien er bij 4.2. wordt afgesproken wel ED te onderzoeken dan 19 mnd 
3.2. Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 72
maanden oud is geworden. Of: Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt
worden na de dag waarop zij (in te vullen door de rasvereniging mits <72) maanden oud is
geworden.



De zwarte tekst voldoet, naar de mening van de aanwezigen.
3.3. Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is geworden. Of:
Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij (in te vullen door de rasvereniging mits
<96) maanden oud is geworden.
De zwarte tekst voldoet, naar de mening van de aanwezigen.
3.4. Het is niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan vijf nesten voortbrengt.
Of: Het is niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan (in te vullen door de
rasvereniging mits <5) nesten voortbrengt.
De zwarte tekst voldoet, naar de mening van de aanwezigen.

4. Gezondheidsregels
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: geen veranderingen mogelijk.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras
vastgesteld. Het is dan ook niet verplicht ouderdieren vóór de dekking te onderzoeken. 
of
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras
vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de
dekking onderzocht worden op: 
" (in te vullen door de rasvereniging):
" Enz. 
of
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het
ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
" (in te vullen door de rasvereniging):
" Enz.
of
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het
ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
" (in te vullen door de rasvereniging):
" Enz.
Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór
de dekking onderzocht worden op:
" (in te vullen door de rasvereniging):
" Enz.
Enkele deelnemers zijn van mening dat hier geen aandoeningen genoemd moet worden, dat
onderzoeken de verantwoordelijkheid is van de fokker en dat de rasvereniging zich hier niet
mee moet bemoeien. Maar het bestaan van het VFR botst met deze mening. De rasvereniging
heeft hierin namelijk juist de opdracht te benoemen wat er in een ras mis is en wat de fokkers
in de verenigingen eraan doen ter verbetering.
De meeste deelnemers zijn het erover eens dat moet worden doorgegaan met het onderzoeken
van de heupen. Sommige deelnemers stellen voor behalve HD-E ook HD-D, en (een enkeling)
ook HD-C, uit te sluiten. 
De meeste deelnemers spreken zich uit voor het introduceren van elleboogonderzoek, in eerste
instantie om te inventariseren, dus nog zonder limieten. 
Een deel van de deelnemers wil doorgaan met het huidige knie-onderzoek, met de huidige
limieten. Een ander deel onderzoekt nu ook niet en wil dat de NCCC er mee stopt; als redenen
voert men aan: 1) het onderzoek brengt het Chow-knieën-probleem – zwakke kruisbanden -



niet in kaart, 2) het onderzoek is niet objectief, en c) het onderzoek wordt door sommige
artsen te ruw gedaan en bedreigt dan de gezondheid.
Het preventief gaan onderzoeken van de ogen (zonder in het VFR de aandoening te
benoemen) ondervindt redelijk veel bijval.
Een aanpak zou kunnen zijn om geen limieten aan te leggen, en de fokkers daarmee meer
vrijheid te gunnen hun eigen verantwoordelijkheid in te vullen, maar wel af te spreken dat
altijd een van de ouders 'vrij' scoort op elk van de vier gezondheidsaspecten.

4.3. Aandoeningen met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen
mag niet worden gefokt. (invullen voorwaarden, zoals de rasvereniging deze heeft vastgesteld
via de algemene ledenvergadering).
" (invullen door de rasvereniging)
" Enz. (invullen door de rasvereniging)
De aanwezigen zijn het erover eens om hier niets in te vullen.
4.4. Diskwalificerende fouten met honden met één of meer van onderstaande
diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt,
" (invullen door de rasvereniging)
" Enz.
De aanwezigen kunnen zich vinden in het uitsluiten van kaakmisvormingen.

5. Gedragsregels
5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de
rasstandaard zijn beschreven. 
Of: (wanneer de rasstandaard geen actuele beschrijving van het karakter bevat) Beide
ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras
mag worden verwacht.
De aanwezige van de discussie waren het erover eens om de zwarte tekst te gaan gebruiken.
Eventuele problemen zouden eerder naar boven kunnen komen als men de dieren op een show
of op een Clubevenement tegen zou komen.
5.2. Verplichte gedragstest: Niet van toepassing

6. Werkgeschiktheid
6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing 

7. Exterieurregels
7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal (in te vullen door de rasvereniging)
keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde
expositie en daar minimaal de kwalificatie (in te vullen door de rasvereniging) op elke
expositie te hebben gehaald.
of: Deelname aan exposities is niet verplicht. (verplicht om een van de beide op te nemen)
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaa(in te vullen door de
rasvereniging) keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door
de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie (in te vullen door de rasvereniging) hebben
behaald.
of: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing (verplicht om een van de beide op te
nemen) 

In het eerdere NCCC fokreglement was het behalen van twee maal een kwalificatie (Goed) op
een show voorgeschreven. Maar de aanwezigen zien (ook) wel wat een



fokgeschiktheidskeuring. Zeker nu er meer reuen nodig zijn en in aanmerking genomen dat er
eigenaars zijn die echt niet willen of kunnen showen.
De keuringen dienen dan wel uitgevoerd te worden door deskundige keurmeesters. Dit soort
keuring, al dan niet annex aan een bestaand NCCC evenement, biedt de mogelijkheid er
gezondheidsonderzoeken aan te koppelen, zodat het eigenaars makkelijker en goedkoper
wordt gemaakt hun honden te laten screenen.

8. Regels afgifte pups, welzijn pups
8.1. Ontwormen en enten: geen veranderingen mogelijk
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van (in
te vullen door de vereniging). Maar niet minder dan 7 weken. Tussen de eerste enting en de
overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
De zwarte tekst voldoet, naar de mening van de aanwezigen..
Voorstel bestuur: toevoegen 
8.3. De pups worden geplaatst met een koopovereenkomst volgens model van de Raad van
Beheer/NCCC.
Dit voorstel van het bestuur roept de nodige vragen op. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe vrij
een fokker is om zijn eigen overeenkomst te gebruiken.
Het bestuur biedt aan begin 2013, voor de ALV,  een lezing te organiseren waar een
professional uitleg kan geven over de koopovereenkomst en vragen kan beantwoorden. 

9. Slot- en overgangsbepalingen
9.1. Geen veranderingen mogelijk
9.2. Geen veranderingen mogelijk

10. Inwerkingtreding
10.1. Datum nog niet vast te stellen

PZ-M / JL-R


