
 
 

 

 

 

 

Gezondheidsonderzoeken in tijden van Corona crisis. 

  

Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona. Tegelijkertijd 
proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen. 

De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen. De 
ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren Ook andere 
praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren. Ook is het mogelijk dat 
begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteron bepaling). Deze maatregelen worden 
genomen om ervoor te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel beschikbaar blijft!  

De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste 
belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte. Voor deze 
rassen geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s. De 
Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren. 

Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 
15 maanden). Ook de leeftijdsgrens voor de MRI-onderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die 
op drie jarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op 
maken. De uitslag van het hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020, geldig blijven. Het is dus langer 
mogelijk om met het eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken. 

De MAG-test is een eenmalige test. Hiervoor geldt dat, wanneer deze met goed gevolg is afgenomen, deze 
levenslang geldig is. Deze testuitslag blijft nodig voor het verwerken van de dekaangifte. Wanneer het nu 
niet mogelijk is om deze test uit te voeren, dan adviseren wij de dekking uit te stellen tot een volgende 
loopsheid. Wij zullen  geen stambomen afgeven zonder een voldoende testresultaat. 

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het aanvragen 
van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe 
ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de 
wettelijke regels gewoon van kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid 
en dekkingen uit te stellen.  

 



  

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden is het mogelijk dat wij bovenstaande regels 
zullen wijzigen. Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze 
moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken. 

  

 
 

  ALV 8 maart 2020 + aansluitend 
wandeling Voorst 
 
                                                                                  

    
     
     

Jammer dat er maar weinig belangstelling was voor de 
Algemene Ledenvergadering. 
De wandeling was ondanks het natte weer erg gezellig 
en ook het drankje en hapje achteraf top.                                                                                                     

 
     

        
    

     
     
     
                                     

      

 
 

 
 



Kampioenschapsclubmatch 
1 november 2020 

 

 

Keurmeester : Mrs. Ulrike Linden (DE) 

"I was 19 years young when I took my first Cocker Spaniel home. 

Two years later I started breeding Cocker Spaniels, founding the kennel "from Grafenberg". 

Since then every two years our house is enriched by wonderful puppies. 

In 1966 English Springer Spaniels started to be my compagnons. 

I am the proud mum of 4 adult children, grandmother of 3 grandchildren, living birds, fish, frogs and my 2 
Springer girls.¶ Nele and her granddaughter Rosine in Viersen, 20 km.fromVenlo. 

23 years ago I became breeding judge for all Spaniel breeds and I am pleased to be invited and happy to judge 
your wonderful American Cocker Spaniels on the Kampioenschapsclubmatch 2020' 

 

Ik wens jullie veel plezier en een leuke en veelbewogen dag met uw Amerikaanse Cocker Spaniels. 

Ulrike Linden  

De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden in "den Durpsherd 

Kerkwijk 61  

5258 KB Berlicum 

Voldoende parkeergelegeheid achter het gebouw. 

Aanvang 10.30 



 
Ons bereiken vragen over de publicatie van 25 maart jl. over de gezondheidsonderzoeken tijdens de 
corona crisis.   

Om onduidelijkheid te voorkomen: het langer accepteren, langer dan de geldigheid, van eerder 
gedane gezondheidsonderzoeken geldt alleen voor die rassen waarvoor een convenant met de Raad 
van Beheer is afgesloten en waar dit een voorwaarde is voor de afgifte van stambomen.  
 
 

Dit betreft de volgende rassen: 

Engelse Bulldog  

ECVO-onderzoek, eerder uitgevoerd onderzoek met goed resultaat wordt geaccepteerd tot en met 1 
juni 2020 (maximaal 15 maanden).  
 
 

Cavalier King Charles Spaniel  

MRI-scan: resultaat scan bij leeftijdsgrens 3 jaar, geldig tot en met 1 juni 2020.   

Hartonderzoek: resultaat geldig tot en met 1 juni 2020 (maximaal 15 maanden). 

 
American Staffordshire Terrier  

Voldoende MAG-test en DNA-test Cerebellaire Ataxie bij dekaangifte is verplicht. Dit blijft 
ongewijzigd.   

Let op: voor de MAG-test gelden ook aanvullende regels voor de rassen Argentijnse Dog, Rottweiler, 
Mastino Napolitano en Fila Brasileiro. Deze blijven van kracht zonder wijziging.  

  

 

Motivatie besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen 
Wij hebben van het ECVO-panel een brief ontvangen, waarin was aangegeven dat zij de 
screeningsonderzoeken niet meer zouden uitvoeren. Daarnaast zien we dat meerdere dierenartsen 
aanvullende maatregelen nemen om de acute zorg van huisdieren te blijven continueren. Dit kan ten 
koste gaan van de niet-acute zorg, zoals screeningsonderzoeken.  

De geldigheid van het ECVO-oogonderzoek is twaalf maanden, maar het staat verenigingen vrij om 
de verplichte frequentie hiervan te bepalen en die kan dus ruimer zijn dan jaarlijks.  

De Raad van Beheer controleert op dit moment alleen de aanvullende voorwaarden wanneer de 
rasvereniging(en) een convenant heeft/hebben afgesloten met de Raad van Beheer. Voordat met een 
hond gefokt mag worden, moet bij een dergelijke hond het screeningsonderzoek dat van belang is, 
uitgevoerd zijn. Daar is niks aan veranderd. 

Wel hebben we aangegeven dat wanneer het onderzoek al heeft plaats gevonden - met goed 
resultaat- het vervolgonderzoek uitgesteld mag worden. Dat betekent dat  de vervolgonderzoeken 



gewoon uitgevoerd moeten worden, maar door overmacht deze niet aan te leveren zijn en wij 
gedurende deze periode de “verlopen” onderzoeken voor een korte periode accepteren. Wij zijn van 
mening dat daarmee de fokkerij nog steeds zorgvuldig plaats vindt.  

De Nederlandse Wet en Regelgeving spreekt van de verplichting  van ‘te verrichten onderzoeken’. 
Met deze tijdelijke maatregel maken we ook gebruik van reeds verrichtte onderzoeken, met een 
goede uitslag, die qua geldigheid een paar maanden wordt opgerekt. Deze versoepeling geldt dus 
alleen voor honden die al onderzocht zijn met een goed resultaat en ook alleen voor die rassen 
waarvoor de Raad van Beheer een convenant heeft afgesloten.  

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het 
aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het 
verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden 
verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht.  

  

Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest 

In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord 
kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale 
leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om 
een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef.  

Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren hierover al eerder verzoeken 
gekomen. De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR 
wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het 
bestuur besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking 
te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken 
worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen 
de mogelijkheid om dit over te nemen. 

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het 
bestuur de maatregel eerder in laten gaan om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. 
Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft.   

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is het mogelijk dat bovengenoemde 
regels zullen wijzigen. 
Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode 
toch verantwoord een nestje willen fokken. 

 Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Rony Doedijns | Directeur Raad van Beheer op Kynologisch Gebied 

 
Als bestuur van de Vacs hopen wij dat onze fokkers over een 
gezond verstand beschikken en geen gebruik gaan maken van deze 
aangepaste regeling. 
 

 



 

 
Dogshow Eindhoven 09-02-'20. 

Keurmeester  Dhr. Hans Boelaars (NL) 

 

Jeugdklas Reuen. 

Colorfull's Puttin On The Ritz, Eig. B. van Zanten 

Vrolijke enthousiaste jonge reu van 9 maanden. Volop in puppy vacht. Mooi gebouwd hoofd met lage 
ooraanzet. Het oog is niet volledig gepigmenteerd, laat wat wit zien. Prima gebit. Keurige voor en 
achterhand maar nog in ontwikkeling. Prima bone, goede voeten. Goede rugbelijning. Prima staartaanzet. 
Vrolijk gangwerk. 1U, CAC. 

 

Tussenklas teven. 

 Colorfull's Sugar Babe, Eig. B. van Zanten. 

Teefje van 16 maanden. Verkeert licht onder stress. Supermooie vacht. Prima hoofd met correcte details. 
Keurige voor en achterhand. Prima ruglijn, goede staartaanzet. Toont ruim en veerkrachtig gangwerk. 1U, 
CAC, CACIB, BOB. 

 

Ydille D'ete Du Mas Chanteclerc, Eig. Y. Múller. 

Black and Tan teefje van bijna anderhalf jaar. Prima beharing maar toont wat wave. Fraai gevormd hoofd 
met keurig oog en laag aangezet soepel oor. Prima gebit. Wat weinig voorborst, prima ribwelving. Keurige 
achterhand. Prima formaat. Toont correcte gangwerk. 2U. 

 

Openklas Teven. 

Autumn Flower Of Canuteborough, Eig. E. Knuth. 

Teef van 4 jaar. Royaal formaat. Uitmuntende beharing. Loopt fier en trots door de ring met ruim 
gangwerk. Fraai gevormd hoofd. Een oog toont witte ring. Prima gebit. Keurige voor en achterhand. Prima 
lichaam. Vlot gangwerk. 1 U, Res. CAC, Res. CACIB. 

 

 

 

 

 


