
Fokken en ontbreken van geldig ECVO onderzoek en kwalificatie tijdens corona crisis 

Inleiding. 

Sinds 24 maart jl. heeft het ECVO-panel besloten tot nader order geen oogonderzoeken meer te 

verrichten. De Raad van Beheer heeft daaropvolgend besloten dat de geldigheidstermijn van 

gezondheidsonderzoeken, voor rassen waarbij een dergelijk onderzoek voorwaarde is voor afgifte 

van een stamboom voor de pups, met een termijn van 3 maanden wordt verlengd. 

In het VFR van de NTC is opgenomen dat elke hond waarmee wordt gefokt, in het bezit dient te zijn 

van een geldig ECVO oogonderzoek, niet ouder dan 24 maanden.  

Door de tijdelijke hold kan het voorkomen dat bij een eventuele dekking door één  van de 

ouderhonden niet wordt voldaan aan deze eis, ofwel doordat de periode van 24 maanden sinds 16 

maart is verlopen ofwel doordat één of beide ouderhonden nog geen oogonderzoek heeft kunnen 

ondergaan. 

Besluit. 

Het bestuur van de NTC heeft besloten dat er bij het ontbreken van een geldig  oogonderzoek, niet 

ouder dan 24 maanden, ten aanzien van een of beide ouderdieren, welke in elk geval al eerder een 

ECVO onderzoek hebben ondergaan, met deze ouderdieren kan worden gefokt zonder dat een 

overtreding van het VFR zal worden geconstateerd. Het vorige oogonderzoek zal in elk geval niet 

ouder dienen te zijn dan 27 maanden op 16 juni 2020. 

Ten overvloede en voor alle duidelijkheid gaan wij er vanuit dat de verantwoordelijkheid van het te 

nemen besluit om een nest te fokken, als altijd, enkel en alleen bij de fokker ligt. 

Voorwaarden vastgesteld door het bestuur NTC: 

- Bij het fokken met ouderdieren die nog niet eerder een oogonderzoek hebben ondergaan 

blijft het VFR en het sanctiebeleid onverkort van toepassing. 

- Voorwaarde voor het tijdelijk buiten het VFR om fokken zonder toepassing van het 

sanctiebeleid, zoals hierboven is genoemd, is dat onverwijld na de dekking een kopie van de 

dekaangifte zoals deze naar de Raad van Beheer is gezonden, zal worden toegezonden aan 

het secretariaat van de NTC: secretaris@teckelclub.nl 

- Het nalaten van het onverwijld inzenden van een kopie van de dekaangifte  zal worden 

gezien als een overtreding van het VFR waardoor de genoemde dispensatie niet zal worden 

verleend. 

Deze afwijking van het sanctiebeleid zal gelden tot de datum waarop de ECVO artsen weer ECVO-

oogonderzoeken gaan verrichten, dan wel wanneer deze onderzoeken nog niet worden uitgevoerd 

tot 16 juni 2020. 

 

- Het ontbreken van een, in het VFR genoemde noodzakelijke kwalificatie bij ouderdieren, op 

16 maart 2020 jonger dan 24 maanden, ten aanzien van het exterieur, zal, tot het moment  

dat er weer een tentoonstelling resp. regioclubmatch worden gehouden,  niet leiden tot 

toepassing van het sanctiereglement 

Samenvattend: 

- Geen ECVO onderzoek binnen uiterlijk 24 maanden na vorig onderzoek: tot 16 juni of eerdere 

datum geen gevolgen 
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- Geen ECVO onderzoek indien nog niet eerder een ECVO onderzoek heeft plaatsgevonden: 

niet toegestaan volgens VFR 

- Er dient bij een dekking die niet volgens het VFR plaatsvindt een kopie van de dekaangifte 

aan het secretariaat te worden gezonden. 

- Ten aanzien van de exterieureis is besloten om voor aanstaande ouderdieren van 2 jaar of 

jonger ten tijde van de dekking, dispensatie te verstrekken bij het ontbreken van een 

kwalificatie, tot het moment dat de eerstvolgende tentoonstelling resp. regioclubmatch 

wordt gehouden 

 

 


