
Checklist plan van aanpak kruisingen tussen variëteiten (haarstructuur / grootte / kleur) 

Zie ook KR III.7 lid 3 en III.14B 

 

Indien er meerdere rasverenigingen verantwoordelijk zijn voor één ras, dan zal in overleg met alle 

rasverenigingen het plan opgesteld worden. 

 

 

Noodzaak aangeven voor gezondheid en welzijn van het ras 

� Korte beschrijving van ras en fokdoel.  

� Aangeven populatie gegevens, hoe groot zijn de verschillende variëteiten. Voor zover mogelijk populatie 

gegevens uit het buitenland 

� Aangeven welke gezondheidsproblemen spelen en welke dreigen. Inteelt/verwantschap hierbij betrekken.  

� Waarom een variëteitskruising  noodzakelijk/wenselijk is.  

� Inspanningen aangeven die al door de rasvereniging zijn ondernomen om de problemen te ondervangen 

 

Plan  

� Regels aangeven voor reu en teef om inteelt en verwantschap te beperken, zoals: 

� dekreu beperking 

� herhalingscombinaties 

� maximaal aantal nesten 

� maximale verwantschap tussen de fokdieren, of maximale inteeltpercentage van de nakomelingen 

� Gebruik van 1
e
 generatie 

� aantal dieren totaal 

� aantal dieren van 1 nest 

� aantal reuen van 1 vader  

� gebruik en beperkingen van volgende generaties aangegeven 

� Gezondheidsonderzoeken noemen per variëteit 

� Aangeven waarom er gekozen is voor een bepaalde variëteitskruising. Beschrijven van de 

verantwoordelijke personen en hun taken 

� Aangeven of er alleen reuen van een andere variëteit worden gebruikt (pups krijgen “variëteit” van teef) of 

ook teven van een andere variëteit  worden gebruikt. 

� Bepalen van variëteit nakomelingen: standaard krijgen nakomelingen zelfde variëteit als moeder. Via 

aankeuring variëteitswijziging. Let op, kleur bepalen tijdens nestcontrole? 

� Selectie op de Bijlage honden, gezondheidsonderzoeken, termijn van aankeuring, belanghebbenden, etc. 

� Administratie richting bureau duidelijk verwoorden met termijnen 

� Verklaring opstellen voor toegestane variëteiten kruising die naar bureau gestuurd gaat worden 

� Het plan voorleggen bij de buitenlandse kennelclub die de rasstandaard beheert 

� Het plan opstellen in overleg / samenspraak met de FCI scientific & breeding commission  

� Looptijd van het plan 

 

Taken Bureau Raad van Beheer ná goedkeuring: 

� Informeren FCI en buitenlandse Kennelclubs 

� Inregelen stamboomadministratie: dekking teef x andere variëteit reu = G0 pups variëteit van teef  

� Stambomen naar natuurlijk persoon  

� Optie: pas verwerken na schriftelijk verzoek van Rasvereniging (-commissie), wanneer de 

variëteitskruisingen selectief zijn 

� Optie: gezondheidseisen controleren door Rasvereniging en commissie en melden bij RvB (en per 

variëteitskruising, indien deze selectief zijn) 

 

Evaluatie 

� Wanneer terugkoppeling,  

� Hoe terugkoppeling 

� Naar wie terugkoppeling 

� Bepalen van succes van de variëteitskruising, wanneer en hoe 

 

 


