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BUTCH THE COVER DOG 
In de 1940’s introduceerde de Saterday Evening Post een zwart witte cocker spaniel genaamd 
Butch the coverdog.  

Een figuurtje dat de harten van een natie veroverde, gecreëerd door de artiest  Albert Staehle. 
Butch verscheen meer dan 24 keer op de omslag van de tijdschriften. 

Het was vanzelfsprekend dat Steiff een knuffel van dit hondje maakte. Voor het eerst 
geproduceerd in 1958. 



Butch werd weer in productie genomen in 2014 en is nog steeds te koop. Ze blijven leuk! 
 

                               

                                    

                            



                                       

                                     

 

                               



                              

 

                                       
 

Tentoonstellingsuitslagen 
DE KERSTSHOW GORINCHEM. 17 december 2016. 

Keurmeester Mevr.  A, Bennink-Smies. 

Reuen Jeugdklas. 

Dutch. V:Karsten Ted Dixi, M: Lancy-Jessica, Eig.: G. Gotscha-Lagidse. 

9 mnd, volop in ontw. Heeft vooral achter meer kracht nodig. Krachtig ontw. Hoofd. Goed oog, oor 
en gebit. Vierkant van bouw. Goed bone. Goede beharing die nog rijker moet worden. Goed 
temperament. Moet in de beweging vaster worden. 1 ZG. 

Reuen openklas.  



United Colors Fly Mistery. V: Galaksi Front News, M: Exelent Border Princess, Eig.: B.v.Zanten. 

1,5 jaar, knappe reu met mooi hoofd. Goedoog, oor en gebit. Cobby lichaam met goede hoekingen. 
Krachtig bone. Goede voeten. Goed in de beweging met juiste toplijn. Goed temperament en goede 
beharing.1U/CAC/CACIB. 

Teven Jeugdklas. 

Colorfull's Top Hat. V: Colorfull's Pride and Prejudice, M: Dirty Dancing Lady vom Maulbeerbaum, 
Eig.: B.v.Zanten 

1,5 jaar, goed type. Harmonisch van bouw. Goede hoekingen. Goed bone. Goede voeten. Mooie 
beharing. Prima in de beweging met juiste toplijn en temperament. 1U/CAC/CACIB/BOB. 

Autumn Flower of Canuteborough. V: Brickett's Covert Affair, M: Colorfull's She's My Cup of Tea, 
Eig.: E. Knuth. 

14 maand. Leuk cobby teefje. Goed gevormd tevenhoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. 
Kan in ribben nog wat uitzwaren. Goede beharing. Gaat vrolijk met goed temperament. 1 U/Res.CAC. 

 

HOLLAND CUP 9 december 2016. 

Keurmeester Monika Blaha (AT). 

Reuen Jeugdklas. 

Madmans Cometh Song of Ice and Fire. V: Very Vigie Freezing-in-Finland, M: Dalin's Dancing on the 
Edge, Eig.: C.Havasi. 

Excellent type & size, lovely head, long neck, Excellent topline, well spring of ribcage, well angulated, 
excellent coat, excellent movement. 1U. 

Royalty Inc. Not Sugar-Coated. V: Charles Dickens New Born, M: Royalty Inc. Dark Angel. Eig.: 
J.v.d.Boom. 

A larger size, good substance, excellent head & pigment, long neck, good ribcage, very well 
angulated, in the movement  I would prefer better drive in rear, coat not good today. 3 ZG 

Latino Americano Deigini. V: Kevin de la Gran Aldea, M: Way to Rock off The Ole Chip Deigini, Eig.: T. 
Alopaeus. 

Excellent head, good pigment, nice neck and topline, enough ribcage, very well angulated, coat not 
finished. 2U 

Reuen Tussenklas. 

Layton Yellowstone Vulcano. V: Layton Made in Genaro, M: Layton Xayburry Mosser Dog, Eig.: P. 
Bocskoras. 

Good size and substance, lovely head and pigment, good for chest & ribcage, good topline, nice coat, 
moves with a good drive. 1U/CAC/CACIB/BOB. 

Reuen Openklas. 

Royalty Inc. Vieuws After Dark. V: Azel Always Bet on the Black, M: Royalty Inc. Dark Angel, Eig.: 
J.v.d.Boom. 



Very nice head, long neck, enough ribcage, well angulated, good tail set, plenty of coat. 1U. 

Reuen Kampioensklas. 

 Mischtikals Texas. V: Brickett's Covert Affair, M: Mischtikals Garden Of Eve, Eig.: W. Harris. 

Well balanced, excellent neck & topline, well angulated, excellent body & coat, moves with a lot of 
temperament. 1U Res.CAC/Res.CACIB. 

Reuen Veteranenklas. 

Kevin de la Gran Aldea. V: Adrian de la Gran Aldea, M: Khafka's That's My Girl, Eig.: T. Alopaeus. 

Very nice type, good profile, excellent for chest & ribcage, well angulated, nice coat, moves with 
enough temperament. 1U Beste veteraan. 

Teven Puppyklas. 

Royalty Inc. Niminy-Piminy. V: Royalty Inc. Beat It, M: Royalty Inc. Evolve The Future, Eig.: 
J.v.d.Boom.Very promissing puppy, lovely neck, well spring ribs, very well angulated, pleasing coat, 
excellent mover. 1 VB/ beste puppy. 

Teven Jeugdklas. 

Very Vigie Liberty. V: Very Vigie I Dont Know, M: Very Vigie Issabelle Huppert, Eig.: K. 
Vorderstrasse.Exellent type & size, lovely head, very well balanced, well angulated, excellent coat, 
very nice movement.1U Beste Jeugdhond BOS. 

Teven Openklas. 

 Mischtikals Pole Dancer at Zarcrest.V: Mischtikals Texas, M: Mischtikals Be Delicious, Eig.: Z.C. 
Boyle.Very well balanced, lovely head, long neck, good for chest & angulations, very nice coat, nice 
movement. 1U.CAC/ CACIB. 

Royalty Inc. Evening Pimrose. V: Azel Always Bet on the Black, M: Royalty Inc. Dark Angel, Eig.: M. 
Smeets.Excellent type, enough ribcage, well angulated, very nice coat, moves witt a good drive. 
2U/Res. CAC/ Res. CACIB. 

 

 

 

 



TENTOONSTELLING EINDHOVEN. 3-2-2017. 

Keurmeester: Dhr. C.F. Rutten. (NL) 

Reuen Jongste Pupklas. 

Colorfull's Quince Blossom.  

4,5 maand, veelbelovende pup, uitmuntend rasbeeld, mooie verhoudingen in hoofd, prima stop, 
mooi gevulde voorsnuit, goede schedel, prima oortjes, mooi coby lichaam, mooie voorhand, prima 
achterhand, in aanleg mooie vacht en heel goed in beweging.1 VB 

Reuen jeugdklas. 

Madmans Cometh Song of Ice and Fire. V: Very Vigie Freezing-in-Finland, M: Dalin's Dancing on the 
Edge, Eig.: C.Havasi. 

Absent. 

Royalty Inc. Not Sugar-Coated. V: Charles Dickens New Born, M: Royalty Inc. Dark Angel. Eig.: 
J.v.d.Boom. 

 12 maanden, uitmuntend type, mooi hoofd, mooi in verhoudingen, goed gevulde voorsnuit, mooi 
oog, prima lobvormig oor. Schouder mocht iets schuiner, prima achterhand, uitmuntende vacht, 
mooi verzorgd. Hij staat heel goed op de benen, mooi paslengte voor en achter bij het gaan. 1 U, Res. 
CAC. 

Reuen tussenklas. 

Royalty Inc. Score To Settle. V:Royalty Inc. Super Trouper, M: Royalty Inc. You Know Me,Eig.: 
J.v.d.Boom. 

15 maanden, temperamentvolle jonge reu, prima rasbeeld, goede verhouding voorsnuit schedel, 
prima ooraanzet, goed gebit, schouderblad mag wat schuiner, hierdoor toont hij wat lang in de rug. 
Prima achterhand, uitmuntend verzorgde beharing en een heerlijk temperament. Vlot in beweging, 
voldoende stuwing, voorhand tikje korte pas. 1 U, CAC/CACIB/Beste reu. 

Teven jeugdklas. 

Autum Flower of Canuteborough...... Eig. E. Knuth. 

 15 maanden, prima rasbeeld, goede verhouding schedel/voorsnuit, mooie ogen met zachte 
expressie, prima oortjes, goede bovenbelijning, correcte schouder, goede bone, prima beharing, 
mooi verzorgd, loopt goed, voldoende stuwing, mooie paslengte.1 U. 

Royalty Inc. Niminy-Piminy. V: Royalty Inc. Beat It, M: Royalty Inc. Evolve The Future, Eig.: 
J.v.d.Boom. 

 9 maanden, prima rasbeeld, vriendelijk en levendig temperament, voldoende gevulde voorsnuit, 
prima bovenbelijning, voldoende hoeking in voorhand, tikje sterk gehoekt in achterhand, prima 
beharing, zacht en voor deze leeftijd voldoende, in beweging voor en achter niet even lange pas. 2 U. 

Teven tussenklas. 

Colorfull's Top Hat. V: Colorfull's Pride and Predujice, M: Dirty Dancing Lady vom Maulbeerbaum, 
Eig.: B.v.Zanten.2 jaar en een heerlijk temperament. Coby lichaam mooie verhoudingen in het hoofd, 
goede voorsnuit, goede schuine schouder, opperarm mag iets schuiner, prima achterhand, staat heel 
mooi op de benen, uitmuntend verzorgde vacht, prima in beweging met krachtige stuwing. 1 
U/CAC/CACIB/BOB. 



Teven Openklas. 

Royalty Inc. Evening Pimrose. V: Azel Always Bet on the Black, M: Royalty Inc. Dark Angel, Eig.: M. 
Smeets. 

2 jaar, zeer goed rasbeeld, voldoende verhouding in het hoofd, goede ogen, compleet gebit, 
lobvormig oor, schouder mocht wat schuiner, evenals rugbelijning, hierdoor toont ze wat lang, 
voldoende gehoekt voor en achter, prima verzorgde vacht, goed temperament, bij het gaan 
voldoende paslengte maar rugbelijning blijft recht. 2 ZG. 

Sonate d'Amour du Mas Chanteclerc. V: Kebec's Californian Sun, M: Havenly Way's Touch of 
Platinum, Eig.: T.A.Pillement-Heijden en P.J.M.Pillement. 

 2 jaar uitmuntend totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, goed belijnd, mooie stop, prima bovenbelijning 
met goede hoekingen voor en achter, staat heel mooi op de benen, uitmuntende vacht, in beweging 
mooie bovenbelijning, heerlijk temperament en goede paslengte. 1 U/ Res. CAC/ Res. CACIB. 

 

Tentoonstellingsuitslagen  

  

WINNER AMSTERDAM 10 December 2016.  

Keurmeester Hildeward Hoenderken.  
 

WINNER AMSTERDAM 10 December 2016. 

Keurmeester Hildeward Hoenderken. 

Reuen Jeugdklas. 

Madmans Cometh Song of Ice and Fire. V: Very Vigie Freezing-in-Finland, M: Dalin's Dancing on the 
Edge, Eig.: C.Havasi. 

11 maand 3 kleur reu, prima type en maat. Moet nog veel ontwikkelen, middel reu hoofd, voldoende 
schedel, prominent donker bruin oog met wat wit, voldoende stop, goede voorsnuit zeer krap 
schaargebit, lage oor, voldoende hals, mooie topline, iets hoge staart, vold. Voorborst op leeftijd, 
liever iets meer ribwelving, rechte benen met compacte voeten, nog erg fluffy vacht, nog wat 
onzeker in de ring, prima conditie. 2U. 

Latino Americano Deigini. V: Kevin de la Gran Aldea, M: Way to Rock off The Ole Chip Deigini, Eig.: T. 
Alopaeus. 

10 maand 3 kleur mooie maat, behoorlijke substantie voor leeftijd, mooie schedel, volle voorsnuit, 
goed gevormd donker oog, krap schaargebit, goede ooraanzet, vold.hals, rechte toplijn, iets hoge 
staartaanzet, prima borst, super ribwelving, goede bone met goede voeten, niet in optimale conditie 
vacht, zag graag wat sluiker, prima temperament, vlot gangwerk, wel wat los.1U/Jeugdwinner. 

Reuen Tussenklas. 

Layton Yellowstone Vulcano. V: Layton Made in Genaro, M: Layton Xayburry Mosser Dog, Eig.: P. 
Bocskoras. 

18 mnd, zwarte reu, uitmuntend type, iets aan de lange kant, hoofd en lichaam, uitmuntende 
substantie, mooi gevormde schedel met volle voorsnuit, krap schaargebit, mooi donker oog, lage 

 



ooraanzet, prima hals, mooi aflopende topline, uitm. Voorborst + ribwelving, rechte benen met 
compacte voeten, rastypische hoeking met vlot gangwerk soms wat onregelmatig, prima vacht 
structuur, prima temp + presentatie.1U 

Reuen Openklas. 

United Colors Fly Mistery. V: Galaksi Front News, M: Exelent Border Princess, Eig.: B.v.Zanten. 

1U/Res.CAC/Res, CACIB. 

2 jaar, uitm. Type, mooie maat, prima substantie, manlijk hoofd, goed schedel voorsnuit verhouding, 
iets rond donkerbruin oog, volle voorsnuit, krap scharend, mooie fijn structuur van oor, lichte 
schwung in hals, licht aflopende topline, prima staart aanzet + rechte benen en comp. Voeten, uitm. 
Vachtstructuur + verzorging, vlotte gangen, prima ringgedrag. 1 U Res. CAC/Res. CACIB. 

Reuen Kampioensklas. 

 Mischtikals Texas. V: Brickett's Covert Affair, M: Mischtikals Garden Of Eve, Eig.: W. Harris. 

3 jaar, reu, wat fors uitmuntend type, fractie lang  mooi reuenhoofd met ronde schedel, mooie niet 
te prominent bruin oog, volle voor snuit, lage ooraanzet, prima hals lengte, licht aflopende topline, 
goed staartaanzet, prima borst + welving, rastypisch gehoekt, vlotte gangen, uitmuntende vacht 
structuur + conditie, prima ringgedrag.1U/CAC/CACIB/Winner/BOB. 

Mischtikals Texas 

Reuen Veteranenklas. 

Kevin de la Gran Aldea. V: Adrian de la Gran Aldea, M: Khafka's That's My Girl, Eig.: T. Alopaeus. 

8 jaar reu, komt goed uit de veren, prima verhouding, veel substantie in body, vlakke schedel, donker 
bruin oog, krap scharend gebit, hak met lichte swung, prima staartaanzet, vold. Voorborst, stugge 
ronde ribben, prima gangen voor leeftijd, mooie vacht, prima ringgedrag, mooi in de 
ring.1U/Vet.Winner. 

Teven Jeugdklas. 

Very Vigie Liberty. V: Very Vigie I Dont Know, M: Very Vigie Issabelle Huppert, Eig.: K. Vorderstrasse. 

Uitm. Teef 11 mnd. Uitm. Maat en verhouding in body, super vrouwelijk hoofd met ronde schedel, 
mooi donker ook, vold. Volle voorsnuit, prachtige schwung in hals, licht aflopende topline, uitm. 
Voorborst + ribwelving, vlotte gangen uitm. Vachtconditie en structuur, prima 
gangwerk.1U/CAC/JeugdWinner/Beste Jeugd hond. 

Colorfull's Top Hat. V: Colorfull's Pride and Predujice, M: Dirty Dancing Lady vom Maulbeerbaum, 
Eig.: B.v.Zanten. 



15 mnd. Prima typ, mooie maat, mooie beenlengte, vrouwelijk hoofd met geronde schedel, diepe 
stop, prima verhouding in hoofd, prominent donker oog met iets wit, voldoende hals, licht aflopende 
topline, prima staartaanzet, vlotte gangen, achter iets nauw, uitm. Vacht structuur + conditie, 
deskundig voorgebracht.2U 

Autum Flower of Canuteborough...... Eig. E. Knuth. 

13 mnd. Teef, prima type, mooie maat, vandaag niet in conditie, vrouwelijk hoofd met goede welving 
van schedel maar met wit in het linker oog, stoort, lage ooraanzet, vold. Halslengte, licht aflopende 
rugbelijning, voldoende borst, meer ribwelving, vlotte gangen in gaan graag betere topline, prima 
vacht structuur + conditie, prima voorgebracht.3ZG. 

Teven Tussenklas. 

Sonate d'Amour du Mas Chanteclerc. V: Kebec's Californian Sun, M: Havenly Way's Touch of 
Platinum, Eig.: T.A.Pillement-Heijden en P.J.M.Pillement. 

18 mnd, blonde teef van uitm. Type en lichaamssubstantie, uitmuntende zachte expressie in hoofd, 
volle voorsnuit, mooi donker niet te prominent oog, schaargebit, vold. Hals, licht aflopende topline 
maar in gaan iets hogere staartdracht, prima voorborst + welving, typisch gehoekt, prachtige vacht 
structuur + conditie, super temp., mooi voorgebracht.1U/CACIB/Res.CAC. 

Teven Openklas. 

 Mischtikals Pole Dancer at Zarcrest.V: Mischtikals Texas, M: Mischtikals Be Delicious, Eig.: Z.C. 
Boyle. 

23 mnd partycolour teef, prima outline, goede maat, vrouwelijk hoofd in goede verhouding, graag 
iets vollere voorsnuit wat ten goede komt voor expressie, krap schaar gebit, donker bruin oog, 
oogleden kunnen beter aansluiten, licht aflopende topline, vold. Voorborst, graag meer ribwelving, 
ellebogen kunnen beter aansluiten, vold. Gangwerk, prima vacht conditie, prima temp. 1U. 

Teven Veteranenklas. 

Amazing Girl of Canuteborough. V: Colorfull's Stormy Knight, M: Colorfull's Talented Girl, Eig.: E. 
Knuth. 

8,5 jaar veteraan, laat leeftijd niet zien, uitm. Type. Vrouwelijk hoofd, iets veel keelhuid, prima 
voorsnuit, schaargebit, prima ooraanzet, vold. Halslengte, prima topline, prima borst + welving, 
prima gangen, veel complimenten over de gepresenteerde conditie, prima 
temp.1U/Vet.Winner/Beste Veteraan. 

 

 

Verslag lezing Knikstaarten door mevr. Drs. J.H.C. Brooijmans- Schallenberg op 
zaterdag 28 januari 2006  

Behandeld onderwerp 

Aangeboren skelet afwijkingen en afgeleiden daarvan en de eventuele gevolgen die de 
gezondheid bedreigen. De fokkers zijn verantwoordelijk voor hun gefokte honden en de 
keurmeesters hebben een belangrijke taak om daarop te letten bij de keuringen. 

 Voor het goede begrip gaan wij ons eerst verdiepen in de fase van de ontwikkeling van het 
Embryo waarin de afwijkingen ontstaan. Nadat de eicel bevrucht is door de zaadcel treden er 
celdelingen op en wordt de MORULA gevormd. 



Deze groeit door vochtopname tot BLASTULA. Blastula heeft een ééncellige wand. Als 
gevolg van een instulping ontstaat een dubbele wand waarbinnen weer een holte met vocht 
en voedingsstoffen. 

De buitenste wand noemen we het ECTODERM, deze zorgt voor de bescherming 

De binnenste wand heet ENTODERM. Deze draagt zorg voor de opname van de 
voedingsstoffen uit de holte. Tussen het ectoderm en het entoderm ontwikkelt zich de derde 
kiemlaag het MESODERM, daar gaat het vandaag om. Het mesoderm zorgt voor de 
stevigheid van het Embryo en het doorgeven van de voedingsstoffen. 

Het ectoderm draagt zorg voor neutrale lijst, hieruit ontstaan hersenen, ruggenmerg, 
kraakbeen van het schedeldak en pigmentcellen. Verder verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van o.a. de huid, beharing en zintuigen. Het entoderm draagt zorg voor 
ontwikkeling van maagdarmkanaal, de organen waaronder lever, longen en milt. Het 
mesoderm draagt zorg voor de ontwikkeling van het skelet, spierweefsel, hart en 
bloedvaten, uitscheidingsorganen en geslachtsorganen. Besturing van ontwikkeling tot 
ontwikkeling van bepaalde weefsels geschiedt mede door de erffactoren. 

  

Voor het tot stand komen van wetmatigheid is homozygotie (fokzuiverheid) nodig. 

Bijvoorbeeld wij hebben allemaal een lever en een hart en gaan er automatisch vanuit dat bij 
onze kinderen dit zich ook zo ontwikkeld. Dit geldt sterker voor een ras, als bv. twee 
Amerikaanse Cockers paren, verwachten we weer een Amerikaanse Cocker. Voor dit proces 
c.q. procedure van cel tot individu zijn er ± 80.000 erffactoren nodig waarvan per definitie 
een groot aantal homozygoot zijn. Bij onderzoek zijn de overervende gedragingen terug te 
vinden. Zoals dominantie, recessiviteit, of intermediaire vererving. Regelmatig treden er 
mutaties op. Hierdoor ontstaat er een verandering in het gen. Als het positief is, is het in de 
meeste gevallen niet erg. Maar in het geval dit negatief is, is er sprake van een defect. Er 
vallen dan bepaalde signaalfuncties uit. Mutaties treden regelmatig op en ook terugmutaties 
komen voor. 

  

Een voorbeeld van mutaties in de natuur is de evolutie. Zo ontstaan soorten van dieren en 
planten die zich kunnen handhaven in bepaalde leefgebieden en landschappen. Treden er 
positieve mutaties op in de hondenfokkerij dan kunnen die door de fokkers worden 
vastgelegd en blijven van invloed. 

  

Van invloed op het tot stand komen het Fenotype zijn: 

a. Monogene vererving, bijvoorbeeld PRA 

b. Polygene vererving, bijvoorbeeld wervelkolom en HD 

    

Bovendien oefenen genen ook invloed op elkaar uit. Dan is er sprake van een interactiviteit 
der genen. Ook kan een gen invloed uitoefenen op genen die liggen op een ander 
chromosoom in dezelfde kiemlaag (nooit een andere kiemlaag). 

Het begrip “Genetic background”, in het Nederlands genetische achtergrond. Hierin bevinden 
zich een variabel aantal genen genaamd de “modifiers”. Deze modifiers geven tegengas en 
zorgen ervoor dat er een normale ontwikkeling komt. Dit wordt overheersingskracht 
genoemd. De defecten in het gen zijn er wel doch krijgen geen kans zich volledig te uiten in 
het fenotype. Deze overheersingskracht is wisselend per individu en is afhankelijk van de 



genetische achtergrond van de ouders. Deze kracht vermindert bij voortschrijdende inteelt. Is 
de overheersingskracht gering dan krijgen de kwade genen de overhand en dan kan 
bijvoorbeeld een knikstaart ontstaan. Ofwel een te gering aantal modifiers om dit te 
voorkomen. Wanneer dit van twee kanten komt, dus van zowel vader als moeder, dan kan 
de overheersingskracht komen te vervallen en kan het individu niet levensvatbaar zijn. Hoe 
sterker wordt ingeteeld hoe geringer de overheersingskracht. Kwalijke eigenschappen zijn 
meest recessief. Op deze normaliserende genetische achtergrond kan men selecteren, dat 
doet de natuur zelf ook. 

  

Conclusie; Is er Fenotypisch een afwijking te constateren dan is er onvoldoende werking 
van normaliserende genen. 

 Skeletafwijkingen 

Mesoderm, (middelste kiemblad) 

Deze draagt zorg voor de ontwikkeling van schedel, wervelkolom, ribben en ledematen ofwel 
het skelet. Het skelet ontstaat als een bindweefselskelet, gaat over in een kraakbeen-skelet, 
en waarnodig verbening van het kraakbeen. 

 Wij dragen allen een bepaald aantal gen-defecten met ons mee. Deze komen echter niet of 
in geringe mate tot uiting in het Fenotype. 

 Fokker en keurmeesters zijn meestal geen dierenartsen. Daarom alleen afwijkingen welke 
(niet) met het blote oog te zien zijn of met de vingers te voelen.  

 Als basis voor deze kennis is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek verricht bij muizen, 
maar muizen zijn uiteraard geen honden. Echter de resultaten van dit onderzoek zien we o.a. 
ook bij mensen, varkens, rashonden, knaagdieren en katten. 

 Fokkers en keurmeesters moeten goede waarnemers zijn zij kunnen zien en voelen en zij 
moeten goed weten wat functioneel als normaal beschouwd moet worden. De 
verantwoordelijkheid ligt dus zowel bij Fokker als Keurmeester .  

 Een aantal waarneembare afwijkingen van het normaal beeld met eventueel consequenties 
voor de fokkerij. 

  

De Staart 

Een normale staart heeft lange smalle wervels met steeds kleiner wordende botjes. Bij een 
knikstaart daarentegen zijn de wervels korter, liggen niet recht en zijn vergroeid.  

  

Verschillende vormen van staarten 

a. Verkort tot afwezig bij de geboorte  
b. Knikstaart, verschillende vormen reeds aanwezig bij de geboorte kan zich ook later 

manifesteren tot ca. 8 weken na de geboorte  
c. Krullen of golven  

  

Abnormaal is het niet verstrijkbare, krullen of golven in staarten kunnen soms niet 
“verstrijkbaar”zijn. Zo zijn er verschillende vormen van mismakingen en soms heel ernstig 
mismaakt. Op grond van de interactie tussen genen strekt de invloed zich verder uit. 

  



Commentaar bij presentatie van de sheets: 

Zelfs het kleinste knikje kan ernstige gevolgen hebben. Afwijkingen aan de pijpbeenderen, zo 
zijn er rassen die te kort op hun benen staan, voorbeeld van een schapendoes als een 
“divan”. Afwijkingen aan de tenen. Afwijkende wervelvorming in rest wervelkolom. Wees 
attent als je fokt en/of keurt. We moeten goed bedenken dat alle nevenafwijkingen die 
kunnen optreden als men fokt met knikstaart- of teenafwijkingen, dan moet je bedenken dat 
er weer nevenafwijkingen uit kunnen voortkomen, zelfs in andere orgaansystemen. Deze 
invloeden zijn altijd MESODERMAAL. Nevenafwijkingen beperken zich tot het mesodermale 
ontwikkelingsgebied, dit kan dus niet overspringen. 

  

Afwijkingen 

Microphthalmie, een afwijking waarbij de oogbol te klein is. Het oog, een zintuig, wordt in 
het ectoderm ontwikkeld. De onvoldoende ontwikkeling zal het gevolg zijn van onvoldoende 
bloedvoorziening. Dit laatste is weer een taak van het mesoderm. 

 Kyfose / Scoliose, krommingen in de wervelkolom (bulten) zijn eigenlijk misvormingen . 

Als voorbeeld wordt genoemd een nest waarbij moeder met knikstaart, niet één pup met dat 
probleem. Later bleek dat enkele nakomelingen een knik in de lendenwervels hadden. Zo zie 
je hoe gevaarlijk het is als je met een knikstaart fokt. 

 Bij bepaalde rassen komen heel veel skeletafwijkingen voor. Vaak hebben deze rassen een 
heel hoge pijngrens zodat de natuur het beest beschermt. 

 Aan de schedel: een te kort kaakbeen, overdreven overbite, scheve kaak, kruisgebit, niet 
ontwikkelde molaren. Ooit een discussiepunt punt tussen de Drentse Patrijsver. en Mw. 
Brooijmans. Alleen afwezigheid van de derde molaar in de onderkaak is een afwijking in dit 
kader. Dit gaat vaak samen met het kleiner worden van de gebitselementen. 

 Ook een afwijking in dit verband is een gespleten gehemelte. Dit is echter een afwijking met 
drempelwaarde en manifesteert zich alleen als er tijdens de dracht onvoldoende Vit. B wordt 
opgenomen door de teef. Dit kan ontstaan als moeder b.v. tijdens de dracht antibiotica krijgt 
toegediend zonder aanvulling van vitamine B. Dan kan het gebeuren dat pups met een 
gespleten gehemelte worden geboren. Meestal zijn dan alle of bijna alle pups aangetast. 
Daarnaast komt het ook voor dat er slechts een enkele pup een gespleten gehemelte heeft. 

Hoe dan ook, het is altijd een teken dat er defecte genen in de ouderdieren aanwezig zijn. 

  

Voorts komen voor: 

- Waterhoofden, buiten het skelet, vorming van bloedvaten, hartafwijkingen. 

- Ribben, samensmelting, aantal vermeerdering, vervorming 

- Pijpbeenderen, verkorting, verkromming 

- Middenvoetbeentjes en tenen, teveel of te weinig  

Dit kan allemaal het gevolg zijn van fokken met knikstaarten. 

  

Invloeden buiten het skelet: 

A   - aanleg van hart en bloedvatenstelsel 



- persisterende embryonale vaten (bv. Ductus Botalli) 

- septum defect 

B.  - Urogenitaal stelsel,  

- nieren en blaasuitgangen, Ectopisch ureteren  

- Cloaca vorming 

- een niet aangelegde anus  

C. - Geslachtsorganen 

  

Wanneer wij een afwijking constateren is de normaliserende kracht van de genetische 
achtergrond op dat punt onderbroken. 

 Een hond met een knikstaart kan een heerlijk gezond en fijn leven hebben. Kan zelfs 
nakomelingen geven zonder knikstaart. Echter onder deze nakomelingen of nakomelingen 
van familieleden kunnen afwijkingen als bovengenoemd optreden. Hiermee fokken moet niet 
gebeuren. De mate van inteelt dwingt ook nadere bezinning af. Kijk naar Turkse en 
Marokkaanse familie huwelijken met meer baby’s met handicap en doodgeborenen. Ook 
kruisingen met vader nicht (inteelt) zou niet moeten gebeuren. De laatste vier generaties 
zouden niet dezelfde naam mogen hebben. Maar helaas gaat dat niet bij een aantal rassen.  

 Deze voordracht moet niet demoraliserend worden opgevat, maar doet wel een ernstig 
beroep op de verantwoordelijkheid van fokker en keurmeesters. Onder deze zou een grotere 
openheid moeten komen voor wat betreft datgene wat een fokker in hun nesten ontdekken of 
tegenkomen. 

Het algemeen belang van een ras en vooral van de honden dient te prevaleren boven deel 
belang, nl. dat van de fokker, wat dat ook moge zijn. 

 Het staartcoupeerverbod past geheel in het straatje van Mw. Brooijmans, want op dit 
moment zijn heel veel fouten waar te nemen die in het verleden verborgen bleven. In eerste 
instantie een vreselijk gezicht een bepaald ras met staart, maar het went heel gauw. 

  

Vragen en antwoorden: 

V. Hoe staat het met de krulstaart die voorkomt bij o.a. de Wetterhoun en poolhonden, zijn 
dit ook afwijkende staartdrachten? 

A. In ieder geval moet de staart “verstrijkbaar” zijn, als dit niet zo is, dus als wervels scheef of 
fout zitten of vergroeid zijn is het niet goed. 

Afghanen moeten volgens de standaard een krul in het uiteinde van de staart hebben, als 
fokkers bij een pup de staart hebben ingetaped dan is dit niet meer te controleren. Heel 
vervelend voor de keurmeester. Er zijn ook rassen waarbij de krulstaart zich ontwikkelt op 
een latere leeftijd, maar altijd geldt de staart moet verstrijkbaar zijn, want de krul wordt 
gevormd door een spier. Criterium moet zijn of wervels soepel zijn en het moet een 
spierwerking zijn en niets anders. (Wat je kunt krijgen als gevolgd van deze afwijking zet zich 
voort in de halswervel en skelet, dit probleem is wel gelieerd aan de staart.) Een stomp einde 
is per definitie ook niet goed. 

V. Kunnen er nu (een) er een coupeerverbod is relaties worden gelegd met de problemen die 
altijd al in deze rassen voorkwamen? 



A. Jazeker. Afwijkingen aan hart en bloedvaten b.v. of een septumdefect 

  

V. Geldt dit ook voor de Aorta Stenose? 

A. Jazeker. Een AS is uiteindelijk een bloedvatafwijking, maar dit kan ook te maken hebben 
met een verkalkte klep. De vraag is of dat een aanlegfout is  

  

V. Is er behalve naar muizen meer onderzoek gedaan waar ook publicaties over zijn? 

A. Er zijn maar heel weinig artikelen geschreven, er bestaat wel een artikel over een 
onderzoek bij biggen. Auteurs van heden ten dage zijn er niet. Het wetenschappelijk 
onderzoek bij muizen naar deze afwijkingen dateert uit 1963 en is verricht door Prof. 
Grueneberg, hoogleraar in de Genetica aan de Universiteit van Londen.. 

  

V. Staartkootjes die aan elkaar vast zitten en latere vergroeiingen heeft dat met een 
knikstaart te maken? 

A. In principe hetzelfde fenomeen het kan beginnen met twee kootjes en zelfs eindigen met 
6. 

  

 
V. Bij de Autralian Sheppard komen verschillende staartlengten voor, in hoeverre kan dit een 
probleem opleveren? Moet men onder Röntgen kijken of er sprake is van een afwijking? 

A.  Een normale staart moet altijd in een punt eindigen, als de staart om welke reden dan 
ook stomp eindigt is bijna altijd sprake van een afwijking. Het advies is om met honden met 
te korte staarten niet verder te fokken. Is dit om de een of andere reden niet mogelijk dan 
altijd een partner zoeken met een normale staart en liefst zo min mogelijk verwant. 

  

V. Rassen waar nu de staarten ook aan blijven zitten en deze beschadigen of er ontstaat een 
kneuzing, geeft bij een keuring wel eens een probleem en daardoor een verkeerd stempel 
(waardering) krijgen als dit wordt geconstateerd en gaat ten onrechte de ring uit. 

A. Een kneuzing o.i.d. kan tot een vervorming van de staart leiden maar is bij zorgvuldig 
betasten in de meeste gevallen wel van een knikstaart te onderscheiden.  

Er zijn helaas voorbeelden genoeg te noemen van exposanten die met heel mooie verhalen 
komen over dergelijke ongelukjes en soms zelfs de röntgenfoto’s bij zich hebben, maar 
zelden de naam van de hond op de foto kunnen laten zien. Een keurmeester moet dit goed 
aanvoelen.  

  

V. In het verleden werden de Dobermans gefokt geheel zonder staart, kan dit hebben te 
maken met zgn. cardiomyopathie 

A. Nog niet van een combinatie of relatie gehoord met een knikstaart maar het is zeer wel 
mogelijk. Zeer alert blijven ook omdat cardiomyopathie pas op latere leeftijd manifest wordt. . 

  



V. Kan een knikstaart recessief overerven uit ogenschijnlijk twee gezonde ouderdieren? 
Kunnen er dan pups met een knikstaart in het nest zitten? 

A. Jazeker. Als beide ouderdieren een normale staart hebben dan hebben de pups als zij 
een knikstaart vertonen onvoldoende modifiers in hun genenmateriaal. Conclusie deze 
combinatie niet meer gebruiken.  

  

V. Is er al DNA-onderzoek gedaan naar knikstaarten? 

A. Nee 

  

V. Is kortbenigheid net zo gevaarlijk als knikstaarten? 

A. Ja, het is een symptoom dat op één lijn te scharen valt, het zijn allemaal tekenen dat er 
gendefecten in de populatie zitten. Daarnaast is de werking van de modifiers onvoldoende  

Symptomen in de gaten houden.  

  

V. Indien men fokt met een reu en een teef, en er komt in dat nest een knikstaart voor wat 
dan te doen? 

A. Deze combinatie absoluut niet meer gebruiken. Proberen een partner te vinden die minder 
verwant is. 
 

 

 

 

 

 



 


