5) c. Jaarverslag Commissie Fokbeleid 2021
Het jaarverslag 2020 van de commissie fokbeleid sloten wij af met het uitspreken van de
hoop dat in 2021 verschillende zaken weer konden worden opgepakt en georganiseerd.
Inmiddels weten wij allemaal dat dit helaas niet het geval was. 2021 bleek opnieuw een
jaar met veel beperkingen, dus ook met betrekking tot verschillende activiteiten van de
commissie fokbeleid.
VFR nestcontroles en sanctiebeleid
In 2021 werden er 5 nestcontrolerondes afgesloten, namelijk VFR-23 tot en met VFR-27.
In deze bestanden zijn nesten gecontroleerd die zijn geboren tussen (ongeveer) februari
2020 en februari 2021. Het totale aantal nesten in deze bestanden was maar liefst 620,
waarvan 495 nesten werden gefokt door leden van de vereniging. Uiteindelijk bleken 39
nesten niet te voldoen aan ons verenigingsfokreglement en hebben de fokkers van deze
nesten sanctiepunten gekregen.
Onderverdeeld over de haarvariëteiten zien we dan de volgende aantallen:
Korthaar alle variëteiten – 145 nesten, 126 gefokt door leden, waarvan 13 nesten met
sanctiepunten
Langhaar alle variëteiten – 94 nesten, 77 gefokt door leden, waarvan 6 nesten met
sanctiepunten
Ruwhaar alle variëteiten – 381 nesten, 292 gefokt door leden, waarvan 20 nesten met
sanctiepunten
In deze aantallen zijn niet de nesten gespecificeerd die gefokt werden onder de
dispensatie maatregelen ten aanzien van de kwalificatie-eis.
De nestcontroles verlopen soepel en over het algemeen positief. In de praktijk blijkt wel
dat sommige leden van onze vereniging die eenmalig of een enkele keer een nestje
fokken zichzelf niet altijd beschouwen als ‘fokker’ en soms niet begrijpen waarom zij aan
ons verenigingsfokreglement zouden moeten voldoen. Hoewel er in De Dashond en op de
NTC website steeds aandacht is besteed aan de regelgeving rondom het fokken, wordt dit
in de praktijk helaas niet door iedereen opgepakt.
Bij geen reactie tijdens de VFR-controles (na twee informatieverzoeken) geldt dat het
nest wordt beschouwd als: niet gefokt volgens het VFR. Gelukkig komt dit steeds minder
vaak voor.
Uitslagen ECVO oogonderzoeken
Het bestuur van de Nederlandse Teckel Club heeft via de website van de Raad van
Beheer toegang tot bestanden met uitslagen van ECVO-oogonderzoeken. Wanneer blijkt
dat een dashond van een lid van onze vereniging is gediagnosticeerd met (voorlopig) niet
vrij van PRA en/of Cataract wordt de eigenaar aangeschreven. Hiervoor zijn brieven
opgesteld met daarin de melding, dat er niet (meer) met de desbetreffende fokdieren
mag worden gefokt. Deze brieven dienen als reminder. In ons VRF staat immers
beschreven dat met deze honden niet (meer) mag worden gefokt.
Fokkersoverleg
In 2021 kon het gebruikelijke fokkersoverleg niet doorgaan i.v.m. de COVID-19
maatregelen. Het fokkersoverleg werd normaal gesproken in het voor- en najaar
georganiseerd. Voor NTC-fokkers geldt de verplichting om minstens 1 van de 2
bijeenkomsten te bezoeken. In 2021 is deze regel dus tijdelijk komen te vervallen.
Hopelijk is het mogelijk om in 2022 weer een bijeenkomst te organiseren.

Hernia-inventarisatie
U bent gewend om ieder jaar een verslag te krijgen van de hernia-inventarisatie. Dit
verslag wordt jaarlijks geschreven door drs. Koen Esman aan de hand van de
binnengekomen hernia-inventarisatieformulieren.
Verslag van het hernia-inventarisatieformulier 2021
Afgelopen jaar zijn er 6 hernia-inventarisatieformulieren binnengekomen via de
Nederlandse Teckel Club. Doel van het hernia-inventarisatieformulier is het meer in kaart
brengen van de incidentie en vooral de aard van de hernia’s. Als leidraad voor het
formulier is een graderingsysteem zoals gehanteerd wordt door dierenartsen, gebaseerd
op het vraaggesprek met de eigenaar en het lichamelijk onderzoek, ook wel de klinische
gradering genoemd. De bepaling van de klinische gradering is een belangrijk onderzoek
voorafgaand aan de behandeling van een hernia van de tussenwervelschijven.
De klinische gradering wordt als volgt bepaald:
0 = normaal
1 = pijn aan wervelkolom, geen verlies van proprioceptie (= het vermogen om de positie
van romp en ledematen correct te positioneren) of motorfunctie.
2 = lichte spierzwakte, motorfunctie nog intact ( hond kan nog staan en lopen van A naar
B), vertraagde proprioceptie.
3 = ernstige spierzwakte, motorfunctie nog gedeeltelijk intact (bijv. hond kan nog wel
staan met hulp maar niet meer lopen van A naar B), totaal verlies van proprioceptie.
4 = verlamming, verlies van proprioceptie en motorfunctie (niet meer kunnen staan of
lopen), diepe pijnwaarneming nog aanwezig.
5 = verlamming (zie 4) maar nu met verlies van diepe pijnwaarneming.
In het nu volgende schema zijn de resultaten van 2021 weergegeven.
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Twee honden uit bovenstaand schema zijn als gevolg van onvoldoende herstel en/of
ernstige gradatie geëuthanaseerd.
Mocht u te maken krijgen met het vermoeden van een hernia bij uw teckel of in het geval
van fokkers, door u gefokte dieren, dan vragen wij u in 2022 weer om het formulier in te
vullen om zoveel mogelijk informatie te kunnen verkrijgen. Via de website is het
formulier te downloaden en te versturen.

Meldpunt Gezondheidsproblemen
In 2016 is op de website van de NTC het gezondheidsmeldpunt gelanceerd. Aan de hand
van een keuzemenu kunnen teckeleigenaren de door een dierenarts vastgestelde
diagnose doorgeven. Het meldpunt is naast het hernia-inventarisatieformulier een
tweede mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de actuele gezondheidsproblemen van
de teckel.
In 2021 zijn via dit meldpunt 7 formulieren binnengekomen. De meldingen hebben
betrekking op de volgende categorieën:
Ledematen – 2 x
Ogen en gezichtsvermogen – 2 x
Zenuwstelsel – 1 x
Huid en haar – 1 x
Hart en vaatstelsel – 1 x
Alle gemelde honden hebben een stamboom.
Meldpunt DNA-uitslagen
Bij dit meldpunt kwamen het afgelopen jaar 2 meldingen binnen. Dit betroffen uitslagen
van 1 hond.
Wij bedanken alle eigenaren van de honden die meldingen hebben gedaan en uitslagen
hebben ingestuurd. Hoewel niet met alle informatie direct iets kan worden gedaan, is het
belang van inventariseren en signaleren echt aanwezig. Daarom blijven wij eigenaren
oproepen om problemen bij hun teckel te melden via de bovenstaande meldpunten.
Naast de vaste onderwerpen op de agenda van de commissie fokbeleid, zie hierboven,
waren de onderwerpen ‘teckel op de RSI lijst’ en een verruiming van de
variëteitenkruising de meest belangrijke in 2021.
RSI
De dashond is opgenomen in het programma van de Raad van Beheer met de
zogenaamde rasspecifieke instructies (RSI). De commissie fokbeleid heeft de data
ontvangen van de Raad van Beheer inzake RSI die zijn gedocumenteerd tijdens
CAC/CACIB tentoonstellingen en deze geanalyseerd. Aan de hand van deze analyses is
vanuit het bestuur in 2018 al contact opgenomen met de Raad van Beheer om deze data
te bespreken, eventueel aan te passen en de noodzakelijkheid van het voortbestaan van
opname van de dashond in dit project te bespreken. In 2021 is er eindelijk respons
gekomen vanuit de Raad en zal er in 2022 besloten worden of de dashond nog
opgenomen blijft in het RSI-programma.
Uiteraard wordt dit besluit van de Raad van Beheer vanuit het bestuur met u
gecommuniceerd in ons clubblad De Dashond.
Variëteitkruising
Ook dit onderwerp is besproken met de Raad van Beheer. Hopelijk kunnen er in 2022
definitieve afspraken worden gemaakt voor uitbreiding van het huidige convenant.
Wij hopen u weer ‘live’ te zien in 2022!
Commissie fokbeleid

