Wat gebeurt er allemaal op de nest- en jonge hondenkeuring?
De nest- en jonge hondenkeuring wordt gehouden om te bekijken hoe de fokcombinaties zijn uitgevallen. Tevens wordt hierbij
bekeken of uw hond geschikt is voor het fokprogramma. U hoeft met uw Markiesje dus geen show(s) te lopen om te mogen
fokken.
Een goedkeuring tijdens de jonge hondenkeuring is voldoende. Wel moeten de honden, voordat zij ingezet kunnen worden, een
aantal (verplichte) gezondheidsonderzoeken -met goed resultaat- ondergaan.
- een Patella Luxatietest (eenmalig en verplicht onderzoek conform het verenigingsfokreglement)
- een ECVO-oogonderzoek (resultaat is één jaar geldig en verplicht conform het verenigingsfokreglement)
- een prcd-PRA DNA-test indien een van de ouderdieren drager is van het gen (eenmalig). Dit onderzoek is niet verplicht conform
het VFR maar wel zeer gewenst en noodzakelijk voor het afgeven van een verantwoord dekadvies.
Op de dag van de jonge hondenkeuring meldt u zich bij de administratie. Hier krijgt u een catalogus en het ringnummer van uw
hond. Speldt u het ringnummer alstublieft zichtbaar op uw kleding. Dit vergemakkelijkt het zoeken. Indien uw hond
gezondheidsonderzoeken ondergaat op deze dag, dan moeten er ook nog enkele administratieve handelingen verricht worden. Aan
de hand van uw ringnummer kunt u nu zien of u al snel aan de beurt bent voor de keuring.
In de tussentijd kunt even bij de keuringsring gaan kijken hoe alles in zijn werk gaat en wie weet kunt u alvast één van de
gezondheidsonderzoeken laten doen. Voor die gezondheidsonderzoeken meldt u zich bij het 'beurtbord'. Hier hoort u voor welk
onderzoek u aan de beurt bent en ontvangt u ook de papieren van het betreffende onderzoek.
Wat houden de gezondheidsonderzoeken in?
-Bij het Patella Luxatieonderzoek worden de achterpoten van uw hond in diverse posities geplaatst om te zien of de patella
(knieschijf) vast genoeg zit in de groef. Uw hond zal op zijn zijkant gelegd worden waarna de specialist het onderzoek zal
uitvoeren.
-Voor het ECVO-oogonderzoek moeten de ogen van de honden eerst gedruppeld worden. Dit moet enige tijd inwerken voordat het
onderzoek plaats kan vinden. Het onderzoek vindt plaats in een donkere ruimte.
-Voor de prcd-PRA DNA-test wordt een beetje bloed afgenomen van uw hond.
Uitgebreide informatie over de onderzoeken is te vinden op de website van de Markiesjesvereniging op de pagina Gezondheid,
onder Rasbegeleiding.
De keuring
U wordt, samen met de nestgenoten van uw hond en de eventueel aanwezige ouderdieren, opgeroepen door de ringmeester voor
de keuring als u bijna aan de beurt bent. De ringmeester assisteert de keurmeester en hij zorgt ervoor dat in de ring iedereen op
het juiste moment op de juiste plaats staat. U wacht dan gezamenlijk bij de ingang van de keuringsring tot het vorige nest klaar is.
Ga ruim van tevoren nog even met uw hond naar buiten zodat hij zijn behoefte kan doen. Haal zo nodig een kam/borstel over uw
hond zodat u hem op zijn best presenteert.

In de ring volgt u de aanwijzingen van de keurmeester en/of de ringmeester op. Er zal u gevraagd worden gezamenlijk met de
nestgenoten en eventueel de (groot)ouderdieren een rondje te lopen. Daarna worden de honden individueel gekeurd door de
keurmeester.
Uw hond wordt beoordeeld op de showtafel, waar ook zijn hoogte gemeten wordt. De keurmeester zal uw hond betasten om zijn
bouw te beoordelen. Verder zal deze u vragen om het gebit te tonen. Dit doet u door voorzichtig de lippen op te trekken. De kaken
moeten hierbij gesloten blijven. Mogelijk vindt uw hond het wat onwennig op tafel en het 'gefriemel' aan hem. Spreek hem dan
bemoedigend toe. Hierna zal de keurmeester u vragen om uw hond te laten staan op de grond zodat hij/zij uw hond goed kan
beoordelen.
De keurmeester zal u vragen een aantal keren een stukje te lopen met uw hond. Hierbij beoordeelt de keurmeester het gangwerk
van uw hond, oftewel, hoe hij loopt. De keurmeester zal u vertellen hoe u moet lopen (heen en terug, of een driehoekje). U houdt
hierbij uw hond links van u. Probeer in vlot tempo te lopen zodat uw hond zijn gangwerk mooi kan laten zien. Het dragen van een
tuigje is hierbij ongewenst. Hierdoor kan de keurmeester de hond niet goed beoordelen. Het beste zicht op de hond heeft de
keurmeester als u gebruik maakt van een zogenaamd showlijntje. Deze is te koop in het winkeltje. Het lopen met een showlijntje
kunt u het beste van tevoren oefenen met uw hond.
Probeer tijdens de keuring en die van de nestgenoten uw hond te laten staan. En hoe makkelijk dat misschien ook klinkt, dat valt
niet mee. De keurmeester zal, ook al is hij/zij met een andere hond bezig, af en toe even een blik werpen op de andere honden.
Als alle nestgenoten gekeurd zijn en de keurmeester uw nest besproken heeft, is de keuring voor u klaar.
Na de keuring
U gaat hierna naar de fotograaf om een foto te laten maken van het gehele nest bij elkaar en een individuele foto. Het keurverslag
van uw hond krijgt u als dit klaar is bij de administratie. Dit zal in de pauze tussen de middag of na afloop van de keuringen zijn,
aangezien de rapporten ondertekend moeten worden door de keurmeester.
In de eerstvolgende Markiesjespost kunt u lezen of uw Markiesje inzetbaar is voor het fokprogramma van de Nederlandse
Markiesjes Vereniging. U ontvangt hiervan geen apart bericht. Uw Markiesje is pas goedgekeurd voor het fokprogramma als alle
onderzoeken met goed resultaat zijn gedaan en het ECVO-oogonderzoek niet langer geleden is dan één jaar.
Huishoudelijke mededelingen
De honden moeten in de zaal en op het terrein aangelijnd blijven. Uitlaten van de honden kan buiten het terrein. Mocht er toch een
ongelukje gebeuren, dan wordt er van u verwacht dat u dit opruimt.
Iedere eigenaar is persoonlijk verantwoordelijk voor schade die door zijn hond aan derden wordt toegebracht. Schade, in welke
vorm dan ook, kan nimmer op het bestuur c.q. de vereniging worden verhaald.
Maak er een gezellige dag van, samen met de fokker en (de eigenaren van) de nestgenoten van uw hond.
En bedenk: U bent met het mooiste en liefste Markiesje naar deze dag gekomen en hoe het keurverslag ook uitvalt, u neemt ook
weer het mooiste en liefste Markiesje mee naar huis!
Heeft nog vragen? Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@markiesjesvereniging.nl

