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Inleiding
Het bestuur heeft zich als opdracht gesteld om een langetermijnvisie te ontwikkelen die te evalueren
valt en zo nodig kan worden bijgesteld om te komen tot een gezond ras.
Deze termijn bestrijkt een periode van 15 jaar (van 2017 tot 2032).
Er is binnen de vereniging veel informatie over het Markiesje, de geschiedenis van het ras, en de
ontwikkeling van het ras vanaf het allereerste begin bekend.
De Nederlandse Markiesjes Vereniging verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er nog enkele
mensen actief zijn in de vereniging die dat al jaren doen en dus een bron van informatie zijn om de
gehanteerde motieven achter eerdere keuzes te achterhalen en voor de toekomst vast te leggen.
In het verleden is er al veel deskundigheid ingezet en is er al veel uitgedacht en opgeschreven. Dat
gaan we niet opnieuw doen. Het goede van het verleden wordt meegenomen in de toekomst. Het
beleid kan alleen kans van slagen hebben als het breed gedragen wordt.

De huidige stand van zaken

Inteelt en toename
Het is verleidelijk om te zeggen dat onze grootste problemen PD (paroxismale dyskinesie),
oogproblemen of patella luxatie zijn. Maar deze ziektes zijn slechts de symptomen van een diepere
oorzaak: inteelt en de toename van de inteeltcoëfficiënt. De populatie Markiesjes kent inmiddels
een inteeltcoëfficiënt van 12%. Misschien nog wel zorgwekkender is de toename van die
inteeltcoëfficiënt: elk jaar neemt deze op dit moment met 1,27% toe. Ter vergelijking: bij de fok van
landbouwhuisdieren wordt ervan uitgegaan dat je niet meer dan 5% inteelt zou mogen hebben, met
een streeftoename van maximaal een half procent. De hiergenoemde cijfers zijn vastgesteld op basis
van alle gegevens die zich op het moment van schrijven bevinden in ZooEasy.
Rechtstreeks gevolg van een hogere inteeltcoëfficiënt is het (mogelijk) ontstaan van erfelijke ziektes.
Het screenen op ziektes blijft uiterst belangrijk, maar dat alleen is op de lange duur niet voldoende.
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Een ander probleem is de grote mate van verwantschap binnen de populatie. Bij verwantschap bekijk
je hoe een individueel hondje zich verhoudt tot de gehele populatie. Op dit moment ligt de
verwantschap voor alle Markiesjes rond de 20/25% (2x de inteeltcoëfficiënt).
Verwantschap is de mate van overeenkomst in voorouders in de stamboom van twee verschillende
dieren. De verwantschapscoëfficiënt wordt bepaald door het aantal gemeenschappelijke voorouders
dat twee individuen hebben en de plaats van deze voorouders in de stamboom (in welke generatie
ze voorkomen).
Er moet dus naar gestreefd worden om de toename van de inteeltcoëfficiënt tegen te gaan en te
werken naar minimaal een stabilisatie van de huidige inteeltcoëfficiënt en het liefst naar een afname
hiervan over de komende 15 jaar.
De wijze waarop dit zal moeten of kunnen gebeuren zal verder uitgewerkt moeten worden door de
rasbeheergroep en de gezondheidscommissie en zal tot uiting moeten komen in de richtlijnen voor
het fokken van Markiesjes. Deze richtlijnen kunnen getoetst worden en indien nodig aangepast
worden. Deze richtlijnen (toetsingsprotocol) zoals die nu zijn vastgesteld worden als bijlage
toegevoegd.

Gezondheidscommissie
Gebleken is dat het verzamelen van informatie nog niet systematisch genoeg gebeurt. Zo worden de
nestverslagen niet structureel opgenomen; informatie over ziektes of symptomen wordt niet altijd
opgenomen, ondanks dat het bij de vereniging is gemeld. Soms blijkt een verband pas jaren later en
het is dus niet wenselijk om symptomen weg te laten. Om dit te verbeteren hebben we al een
gezondheidscommissie ingesteld. Hun opdracht is de gezondheid van het ras in zijn geheel te
verbeteren door het onderzoeken van de mogelijke erfelijke aandoeningen en adviezen te geven om
verwantschap en inteelt op de zeer lange termijn te verminderen.

Onze fokkers en pupeigenaren
Waar andere rassen vaak een brede basis van ervaren fokkers kennen, hebben we bij de Markiesjes
te maken met veelal onervaren gelegenheidsfokkers, die hooguit één of twee keer een nestje
fokken. Slechts een handvol leden van onze vereniging zijn ervaren fokkers. Die situatie is op zich
niet slecht, maar het heeft wel enkele voor- en nadelen waarmee we als vereniging rekening moeten
houden.
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Voordeel is dat deze gelegenheidsfokkers over het algemeen genegen zijn om de adviezen van de
vereniging zeer serieus te nemen.
Nadelen zijn er ook: Bij elk (toekomstig) nest is veel begeleiding nodig. De kennis en ervaring van de
vereniging wordt niet verder verspreid en gedeeld. De drempel om een keer te fokken is vrij hoog.
Tot voor kort werden de keuzes rondom fokken en fokadvies meestal gemaakt door de fac. Deze
adviezen waren het mandaat van de fac. De fac gaf de adviezen maar legde de argumenten om te
komen tot een advies niet vast in ZE. Die situatie is ongewenst omdat er dan voor de vereniging geen
inzicht is in het hoe en waarom.
Ook is er geen procedure waarbij deze adviezen werden getoetst en er bestaat geen
bezwaarprocedure voor een fokadvies.
De vereniging raakt het contact met de nieuwe pupeigenaren te snel kwijt. Daarnaast bestaat de
indruk dat oudere reuen, hoewel ze nog steeds beschikbaar zijn voor de fok, weinig worden ingezet.
Er is op dit moment na de JHK niet veel contact meer met eigenaren van jonge reuen, met als
gevolg dat reuen vaak al vroeg worden gecastreerd en verdwijnen uit de genenpool.
De vereniging streeft ernaar om reuen op een wat oudere leeftijd in te zetten. Daarvoor is het nodig
om actief contact te houden met reu-eigenaren om zodoende de eigenaren te stimuleren (door
advies en informatie) hun reuen beschikbaar te stellen en te houden voor dekking.

Fokadviescommissie wordt rasbeheergroep
De bestaande fokadviescommissie zal op korte termijn omgevormd moeten worden tot een
rasbeheergroep. De term fokadviescommissie dekt onvoldoende de lading en werkt ook breder dan
uitsluitend het geven van adviezen omtrent het fokken. De term rasbeheergroep is dan ook beter
van toepassing op het geheel.
Daarnaast kan de term fokadviescommissie leiden tot ongewenste situaties op juridisch vlak.
Onder de nieuwe rasbeheergroep komen subcommissies die heel specifiek zich zullen richten op de
verschillende delen.
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De volgende subcommissies zullen deel uitmaken van de rasbeheergroep:
•

Dekadviescommissie: geven van adviezen omtrent gewenste dekkingen

•

Toetsingscommissie: beoordeling van elke dekaanvraag of deze aan alle gestelde eisen
voldoet en een waarde toekennen aan bepaalde nesten die belangrijk zijn voor de
populatie

•

Nestbegeleiding: hulp en ondersteuning voor, tijdens en na de geboorte van pups

•

Pupinformatie en wachtlijst: hulp bij het plaatsen van pups die voldoen aan het VFR

•

Reu-informatie: actief eigenaren van reuen benaderen en daar ook contact mee houden om
de inzetbaarheid van (oudere) reuen te bevorderen

•

Aanvullingscommissie: beoordelen van ‘nieuwe’ honden voor een MR- of een VR-keuring

•

Logistieke commissie: zorgen dat fokkers die daar behoefte aan hebben op een uitleenbasis
voorzien kunnen worden van benodigdheden zodat fokkers minder kosten hoeven te maken.
Te denken valt aan een werpkist, puppyren, etc.

•

Secretariaat: speciaal voor de rasbeheergroep komt er een pool van personen die zorg zal
dragen voor invoer van alle relevantie informatie op een eenduidige wijze

ZooEasy
De vereniging gebruikt ZooEasy om kennis over alle dieren in de Markiesjespopulatie vast te leggen.
Dit levert jaarlijks een schat aan informatie op, die broodnodig is voor het beheer van de populatie én
voor het toetsen van de geschiktheid van fokcombinaties.
Gebleken is echter dat de invoer meer consequent kan gebeuren en ook meer eensluidend zodat er
geen problemen of vragen kunnen ontstaan door een verschil in interpretatie van termen of
invoervelden. Ook dienen alle hiaten zoveel mogelijk opgevuld te worden.

Werken aan een toekomstbestendig Markiesje
Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen werken aan een gezonde populatie Markiesjes. De
focus moet liggen op een gerichte aanpak om de toename van verwantschap en inteelt een halt toe
te roepen. Het binnenhalen en inzetten van nieuwkomers en lookalikes maakt onderdeel uit van deze
strategie.
De ondersteuning en begeleiding van onze gelegenheidsfokkers moet gewaarborgd blijven en waar
mogelijk uitgebreid en versterkt. Daarnaast streven we ernaar fokkers die dat willen meer
mogelijkheden te geven om eigen keuzes te maken.
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Bij de criteria voor een fokadvies moet gelet worden op:
•

Gezondheidsonderzoeken

•

Verwantschap boven inteelt

•

Gezondheid

•

Exterieur

•

Karakter

Dit was voor een gedeelte al zo in de oude situatie en dat wordt ook voortgezet en uitgebouwd.

De verschillende manieren om te werken aan een gezonde en toekomstbestendige populatie kunnen
op drie manieren benaderd worden:
1)

Bestaand beleid voortzetten en uitbouwen

2)

Contact met (potentiële) fokkers en begeleiding

3)

Nieuw bloed toevoegen

Hieronder wordt uitgelegd wat er met de verschillende manieren bedoeld wordt.

Bestaand beleid voortzetten en uitbouwen
We gaan door op de ingeslagen weg rond (verplichte) gezondheidseisen en erfelijkheidsonderzoeken.
De eisen waaraan een dekking moet voldoen dienen duidelijker te worden vastgelegd. Dit zal gaan
gebeuren in een toetsingsprotocol zodat het voor iedereen duidelijk is waar een combinatie aan moet
voldoen binnen de vereniging.
Om zorgvuldig te kunnen toetsen worden vanaf 1 april 2017 door de toetsingscommissie criteria
opgesteld. Deze criteria moeten jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld. En elke dekking vanaf
1 mei volgend op de publicatie in de eerste week van april moet aan dit toetsingsprotocol voldoen,
tenzij er door de rasbeheergroep ontheffing is verleend.
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Het toetsingsprotocol bevat minimaal de volgende punten:
•

opsomming van de onderzoeken die verplicht zijn

•

streefwaarde voor de inteeltcoëfficiënt

•

regelingen voor verwantschap

•

het beleid omtrent de in te zetten nieuwkomers, d.w.z. ervoor zorgen dat de nieuwkomer zo
gunstig mogelijk voor de vereniging wordt ingezet waardoor het rendement maximaal kan zijn

•

de adviezen van de gezondheidscommissie voor zover die op het fokken betrekking hebben

•

alle zaken die het bestuur (op advies van haar commissies) vindt dat er in het
toetsingsprotocol horen

•

einddatum van het advies

Door een einddatum mee te geven aan de geldigheid van de toetsing is duidelijk wanneer er een
dekking moet hebben plaatsgevonden, dan wel dat er opnieuw gezondheidsonderzoek moet
worden gedaan.
Daarnaast wordt er getoetst op verwantschap, inteelt en de combinatie van bekende erfelijke
aandoeningen. In dit toetsingsprotocol staan alle eisen waaraan een dekking via de vereniging
idealiter zou moeten voldoen. De gezondheidscommissie monitort de algehele gezondheid van het
ras en geeft adviezen om de gezondheid van de populatie te verbeteren. Haar bevindingen worden
jaarlijks meegenomen in het toetsingsprotocol.
Dit protocol kan jaarlijks aangepast worden indien daar de noodzaak voor is. Het is dus geen statisch
iets maar uiterst flexibel om op die manier direct in te kunnen spelen op veranderende
omstandigheden.

De registratie
De registratie in ZooEasy moet strakker en consequenter. Registratie is nodig om verantwoorde
keuzes te kunnen maken, informatie voor de verdere toekomst te waarborgen en toegankelijk te
houden voor alle geïnteresseerde leden. Deze informatie wordt ook in de toekomst gebruikt om
erfelijke defecten op te sporen en te voorkomen. Hiervoor wordt een speciaal secretariaat ingesteld
die moet zorgdragen voor het invoeren van alle onderzoeksinformatie die er beschikbaar komt zoals
bijvoorbeeld testuitslagen, keuringsrapporten, wedstrijduitslagen en dekinformatie.
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Ook moet in kaart worden gebracht wat de motieven zijn die tot een bepaald fokadvies leiden. Het is
van groot belang dat de vereniging eraan werkt om de motieven op gebied van gezondheid en
exterieur voor ieder verstrekt fokadvies systematisch vast te leggen. Ook moet altijd worden
vastgelegd of, en zo ja op welke gronden, van de criteria is afgeweken. Deze commissie informeert
het bestuur en/of de rasbeheergroep wanneer er afwijkende of opvallende gegevens worden
gesignaleerd.

Reucoördinatie
De vereniging moet kunnen beschikken over een inventarisatie van inzetbare reuen. Door reuen bij
voorkeur eerst eenmalig in te zetten en de resultaten van de nakomelingen bij de Jonge
Hondenkeuring af te wachten is er meer te zeggen over de inzetbaarheid van de (jonge) reu.
Ook erfelijke gezondheidsproblemen die zich op latere leeftijd kunnen openbaren zijn een reden om
reuen later in te zetten.
Het heeft de voorkeur om een reu niet vaker dan 1x per jaar in te zetten. Hierdoor ontstaat er meer
spreiding in de bloedlijnen.
Er komt een subcommissie die de contacten met de reu-eigenaren onderhoudt. Hierdoor verwachten
we castratie en inzet van reuen op (te) jonge leeftijd terug te kunnen dringen. Wanneer een eigenaar
toch castratie overweegt kan altijd nog beoordeeld worden of er een mogelijkheid is om de reu
alsnog in te zetten.
Ook informatie met betrekking tot de gezondheidsonderzoeken en de noodzaak om deze zo nodig
jaarlijks te herhalen wordt door deze commissie gegeven. Deze commissie informeert de
rasbeheergroep en het bestuur wanneer er redenen zijn om een reu anders in te zetten dan
hierboven beschreven. De rasbeheergroep kan hier dan desgewenst ontheffing voor verlenen.
Datzelfde geldt voor de optie ‘spermabank’. Eisen en criteria hiervoor moeten in 2020 in kaart zijn
gebracht zodat het bestuur op basis hiervan een besluit kan nemen over al dan niet inzetten van KI.
Om zoveel mogelijk reuen mee te laten doen aan het fokprogramma zal het bestuur er alles aan
doen om de kosten voor de verplichte onderzoeken zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld
bij de JHK deze voor een minimaal bedrag aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door sponsoring
door externe partijen. Alle honden kunnen hier dan gebruik van maken.
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Contact met (potentiële) fokkers en begeleiding
Het merendeel van de nesten die worden gefokt zijn gelegenheidsnestjes. Omdat de vereniging
belang heeft bij deze gelegenheidsfokkers moeten we deze onervaren fokkers goed informeren en
begeleiden. Niet alleen bij het zoeken van de juiste reu of teef, maar ook bij voorlichting over hoe
een dekking in zijn werk gaat en wat het betekent om een nestje te fokken, wat je als fokker kunt
verwachten en waar je tegenaan loopt, welke gezondheidsonderzoeken er gedaan moeten worden
en waarom dat belangrijk is, bij wie de onervaren fokker terecht kan met zijn of haar vragen.
Het streven is zodra de fokker een aanvraag doet voor een dekadvies, deze fokker direct iemand krijgt
toegewezen die deze persoon kan helpen in het gehele verdere traject. Vanaf de dekking tot het
moment dat de pups naar de nieuwe eigenaren gaan. Zo weet de fokker waar hij/zij aan toe is en de
begeleider weet alles van het nest en kan zo sneller reageren.
Daarbij zal door spreiding de belasting voor de begeleiding van fokkers over meer personen verdeeld
worden en is het voor iedereen minder intensief en beter te plannen.
Bij het beschikbaar stellen van materieel is te denken aan het vanuit de vereniging beschikbaar
stellen van een werpkisten, puppyren etc.
De vereniging wil ook meer informatie gaan geven over fokken tijdens de JHK om zo meer
mensen duidelijkheid te geven over alles wat daarbij komt kijken en eventuele vragen te
beantwoorden.

De route naar een dekadvies vanaf 1 april 2017
Wanneer een reu- of teefeigenaar zijn/haar reu of teef wil inzetten voor de fok zijn er verschillende
mogelijkheden. De reu- of teefeigenaar kan zelf een reu of teef uitzoeken en de eigenaar van de reu
of teef benaderen en aangeven dat zijn/haar hond inzetbaar is. Als de beide eigenaren het eens zijn
dienen zij hun dekaanvraag in. De aanvraag wordt ingediend en voorgelegd aan de
toetsingscommissie. Ook is het mogelijk om een reserve-reu uit te zoeken die ingezet kan worden
wanneer de eerste reu niet zou kunnen dekken door omstandigheden. De toetsingscommissie
beoordeelt (beide) reu-teef combinaties en geeft bij akkoord een einddatum tot wanneer er gedekt
mag worden op basis van dat specifieke advies. Dit akkoord wordt teruggezonden naar het
secretariaat die dit doorstuurt naar de eigenaren en invoert in ZooEasy.
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Een andere mogelijkheid is dat de reu- of teefeigenaar zich rechtstreeks wendt tot de
dekadviescommissie. De dekadviescommissie zoekt dan een geschikte reu of teef. Voordat de
eigenaar het advies krijgt neemt de dekadviescommissie contact op met de eigenaar van de
reu of teef om te checken of die eigenaar bereid is om zijn/haar reu/teef in te zetten voor de
fok. Pas na akkoord van de eigenaar van de uitgezochte reu of teef gaat het dekadvies naar de
beide eigenaren en de registratiecommissie. De registratiecommissie legt de dekaanvraag
vervolgens voor aan de toetsingscommissie. De toetsingscommissie beoordeelt (beide) reuteef combinaties en geeft bij akkoord een einddatum tot wanneer er gedekt mag worden op
basis van dat advies. Dit akkoord wordt teruggezonden naar de registratie die dit doorstuurt
naar de eigenaren en invoert in ZooEasy. Na een positief akkoord kan met deze combinatie
worden gefokt. Ook hier wordt er een reserve-reu uitgezocht die kan worden ingezet wanneer
de eerste keus door omstandigheden niet kan worden ingezet.
De toetsingscommissie toetst of de combinatie voldoet aan het toetsingsprotocol. Afhankelijk van
deze toetsing volgt een positief dan wel negatief dekadvies. Bij een negatief dekadvies wordt
uiteraard aan de fokker uitgelegd op basis van welke argumenten men gekomen is tot dat negatieve
advies. Dit kan soms noodzakelijk zijn omdat de toetsingscommissie uiteraard de afwegingen maakt
op basis van het totale rasbestand. Die afwegingen kunnen wellicht iets anders zijn dan men op basis
van een enkele combinatie zou verwachten. Ook dit wordt via de registratiecommissie in ZE
ingevoerd.
Als de toetsingscommissie een fokaanvraag afwijst en de aanvragers het niet eens zijn met deze
afwijzing dan kunnen zij bij de rasbeheergroep ontheffing van het toetsingsprotocol aanvragen. Deze
ontheffing wordt alleen verleend als de rasbeheergroep op basis van de gegeven argumenten alsnog
tot de conclusie komt dat de voorgestelde combinatie als waardevol voor het ras wordt beschouwd
en dus meerwaarde heeft voor het in stand houden van het ras. De rasbeheergroep is gehouden aan
het fokreglement en aan de regelgeving van de Raad van Beheer en de Nederlandse wet. Van de
zwaardere eisen van het toetsingsprotocol kan, als het in het belang is van het ras, voor een
individuele dekking worden afgeweken. Wel is het mogelijk om aan deze uitzondering extra eisen qua
registratie en/of toekomstige inzet te stellen.
De rasbeheergroep bestaat uit door het bestuur aangewezen deskundigen, leden van commissies en
eventueel een bestuurslid.
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Nestbegeleiding per 1 januari 2017
Onderdeel van een goed fokbeleid is de begeleiding en ondersteuning van (aspirant) fokkers.
Hiervoor kunnen (aspirant) fokkers terecht bij de nestbegeleiding. De nestbegeleiding geeft
praktische informatie, advies en ondersteuning aan fokkers. Fokkers kunnen bij de nestbegeleiding
terecht met al hun vragen met betrekking tot fokken, het dekken en de nestperiode. De
nestbegeleiding adviseert, ondersteunt en geeft voorlichting. De mensen van de nestbegeleiding zijn
niet medisch onderlegd. Zij kunnen nooit een dierenarts vervangen.
Als pups uit een nest 7 weken oud zijn vindt er conform het fokreglement een nestbezoek plaats bij
de fokker door de aangewezen persoon uit de nestbegeleidingsgroep of een ander hiervoor door het
bestuur aangewezen persoon. De personen die dit gaan doen zullen hiervoor, indien nodig, worden
opgeleid. Ook de gegevens van dit bezoek moeten worden opgenomen in ZooEasy.

Uitleenmaterialen:
Er wordt een commissie ingesteld van die materialen als werpkisten en puppyrennen, die
beschikbaar zijn gesteld door leden, laat rouleren onder de gelegenheidsfokkers.

Nieuw bloed toevoegen.
Wij willen vanaf 2018 onverwante honden aan de populatie toevoegen, waardoor de genenpool
vergroot wordt. Dat kan op meerdere manieren.
Er wordt actief gezocht naar nieuwkomers/lookalikes (hondjes die lijken op een Markiesje maar waar
geen afstammingsgegevens van bekend zijn) of vondelingen (lijken niet op een Markiesje en ouders
onbekend) om los van de bestaande populatie, over 2 of 3 generaties, een nieuwe lijn Markiesjes te
creëren. Er worden fokkers en leden gezocht die hieraan mee willen werken. We stellen dezelfde
gezondheidseisen aan nieuwkomers/vondelingen als aan het Markiesje. Pas bij de F3 generatie gaan
we dan conclusies trekken over uiterlijk.
Het bestuur zal voor 1 april 2018 een plan uitwerken waardoor we kunnen garanderen dat er in de
toekomst ook met de nakomelingen van een nieuwkomer en de nakomelingen daarvan wordt gefokt.
Hierdoor komt er meer vers bloed dieper in de vereniging.
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Het bestuur wil zo snel mogelijk de mogelijkheid bieden aan fokkers die dat wensen om bij de
rasbeheergroep een aanvraag te doen om hun hond te kruisen met een niet-Markiesje om op deze
manier vreemd bloed in te kruisen. Na toestemming van de rasbeheergroep worden deze honden
gemonitord alsof het volbloed Markiesjes zijn. Zij worden dus opgeroepen voor de JHK. Ook worden zij
via de wachtlijst geplaatst bij mensen die ze zeker weer in gaan zetten voor de fok.
Voor de nakomelingen die tijdens de JHK onvoldoende rastypisch zijn voor inzet voor de fok via de
toetsingscommissie, blijft de mogelijkheid om ingezet te worden via een aanvraag bij de
rasbeheergroep. Deze honden krijgen een MR-registratie.
Uitgangspunt hierbij is uiteraard dat dezelfde gezondheidseisen worden gesteld aan
nieuwkomers/vondelingen als aan het Markiesje. Uiterlijke kenmerken zijn in eerste instantie niet het
belangrijkst. Pas bij de F3 generatie kunnen we dan conclusies trekken over uiterlijk.
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Bijlage 1

Nederlandse Markiesjes Vereniging
Opgericht 24 juni 1979
Geregistreerd K.v.K. nr. 40047322
www.markiesjesvereniging.nl

TOETSINGSPROTOCOL

Leeftijd teef 1:
Leeftijd reu 2:
Gezondheidsonderzoeken 3

Teef

Reu

Teef

Reu

PL
DNA pra PRCD
ECVO
PD
DNA-afstammingscontrole
Risico’s 4
monorchide
knikstaart
epilepsie
juveniele cellulitis
Datum geboorte laatste nest teef:

aantal nesten:

Datum laatste dekking reu:

aantal dekkingen:
aantal aanbevelingen:

Inteelt %

:

Verwantschap %:
Toelichting op de keus voor deze combinatie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verwantschapspercentage pups (minder dan ouders):
Inteeltpercentage pups (minder dan ouders):
Uiterste dekdatum en vervaldatum van dit dekadvies:

Nederlandse Markiesjes Vereniging
Opgericht 24 juni 1979
Geregistreerd K.v.K. nr. 40047322
www.markiesjesvereniging.nl

TOETSINGSPROTOCOL
Toelichting:
U dient rekening te houden met onder andere de volgende regels uit het verenigingsfokreglement. Als
fokker bent u verantwoordelijk voor de goede toepassing van alle regels.
1) Leeftijd teef:
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de
leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de
leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
2) Leeftijd reu:
2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
3) Gezondheidsonderzoeken
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde
en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn
door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde
en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek:
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras
vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
a. Er geldt een verplicht onderzoek naar Patella Luxatie op de leeftijd van 12 maanden of ouder. Het
onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens het Meutstege protocol, door een hiertoe erkende
specialist.
b. Ouderdieren dienen vóór de dekking over een geldig ECVO oogonderzoeksrapport te beschikken.
Het (eerste) ECVO oogonderzoek vindt plaats op de leeftijd van tenminste 18 maanden en heeft een
geldigheid van maximaal één jaar.
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4.3. Aandoeningen:
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
a. Patella Luxatie
De volgende fokcombinaties zijn toegestaan:
a. Honden die “vrij” zijn beoordeeld mogen deelnemen aan de fokkerij.
b. Honden die “graad 1” zijn beoordeeld mogen uitsluitend worden gepaard aan honden die “vrij” zijn.
b. Progressieve Retina Atrofie (PRA)
Slechts bij hoge uitzondering zullen lijders worden ingezet voor de fok, onder strikte voorwaarden.
Besluitneming hiertoe door het bestuur na advies van de FAC.
c. Neuropathie
In geval van neuropathie worden de lijders, de ouders van de lijders en de nestgenoten van de lijders
uitgesloten van de fokkerij.
d. Epilepsie
Er mag niet gefokt worden met honden die aan (bewezen) epilepsie lijden. In het geval dat de epilepsie
pas in een later stadium wordt ontdekt, geldt dat de nakomelingen en de nestgenoten van lijders pas
na de leeftijd van 36 maanden mogen worden ingezet.
4) Risico’s
4.4. Diskwalificerende fouten:
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard)
mag niet worden gefokt.
-

Monorchide of Cryptorchide

-

Ernstig afwijkend gedrag

-

Een knikstaart

-

Een staart die korter is dan de toegestane verkorting van 5 cm boven het spronggewricht

-

Staartloosheid

-

Elk teken van verdwerging

-

Sterke afwijkingen van het rastype
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