Op de Fokdag en dan?

Op zaterdag 17 maart wordt de jaarlijkse Fokdag van de
Vereniging in het DogCenter in Kerkwijk (bij Zaltbommel) georganiseerd. Voor veel Drenteneigenaren is dat de eerste kennismaking met het keuren en voorbrengen van hun hond. We
vinden het daarom de moeite waard onderstaande, algemene informatie met jullie te delen. Specifieke informatie vindt
u op de website van de vereniging en natuurlijk in de mail of
brief waarin u bent uitgenodigd om op de Fokdag met uw
jonge Drent te verschijnen. Wellicht ten overvloede voor de
niet-uitgenodigden: u bent altijd van harte welkom om naar
de jonge nesten te komen kijken en uw eigen hond(je) mag,
mits gezond, natuurlijk mee.

Het doel van fokken is immers: een Drent te behouden in al
zijn hoedanigheden zoals de rasstandaard voorschrijft en er
voor te waken dat minder gewenste eigenschappen worden
doorgegeven.

De jaarlijkse Fokdag is een “bijeenkomst” waar de nakomelingen van de reu en de teef door erkende keurmeesters
“gekeurd” worden. Er wordt voornamelijk gekeken naar de
(positieve en negatieve) kenmerken die de ouderdieren
hebben doorgegeven aan hun nakomelingen. Om een zo
goed en eerlijk mogelijk beeld van de overerving van de
eigenschappen van beide ouders te krijgen, is het van belang
dat het nest zo compleet mogelijk is. De beoordeling van
het nest is mede bepalend voor een eventueel volgend nest.

- Ga dan op zoek naar de fokker van uw hond bij de ‘kenneltafels’. Meestal maakt die er een klein feestje van; het is immers
een reünie.

Omdat niet iedereen op de hoogte is van de gang van zaken,
heeft de redactie een korte beschrijving gemaakt van wat u
kunt verwachten.

Hoe werkt het?
- U meldt zich bij het secretariaat met uw uitnodigingsbrief
en u krijgt dan een catalogus en een catalogusnummer, dat u
in de ring moet dragen.

- Misschien wilt u even met uw Drentje oefenen bij de ringtraining. Het is best handig, omdat u dan een indruk krijgt (en
uw hond ook) hoe het er in de ring aan toe gaat. In een van
de ringen wordt een ringtraining verzorgd.
- Dan volgt de nestkeuring, waarbij na de ouderdieren elke
pup aan de beurt komt. Van elke pup wordt een verslag gemaakt, terwijl u in de ring staat. Aan het einde
van de nestkeuring vertelt de keurmeester in het kort
aan de hele groep, wat hij of zij van het nest vindt.
- Wilt u uw Drentje op onder andere PRA laten
onderzoeken, dan krijgt hij of zij na de nestkeuring
druppeltjes in zijn of haar ogen. Na een kwartiertje
kunnen de hondjes bij de dierenarts gecontroleerd
worden. De pupillen van de ogen worden erg vergroot en dat betekent dat uw hond een tijdje wat
wazig ziet.
- De fokker en de dekreu-eigenaar krijgen in de loop
van de dag alle keurverslagen en zij delen die uit aan
de pupeigenaren. De verslagen komen uiteindelijk
ook allemaal op de website van de Vereniging te
staan.
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•

Geslachtstype: de reu heeft een echt manlijk aanzien,
het teefje is echt vrouwelijk in beeld

•

Balans: de onderdelen van de hond zijn in harmonie
met elkaar

•

Bone: het skelet

•

Gestrekt: langer dan hoog

•

Geblokt: vierkant gebouwd

•

Overbouwd: het kruis van de hond ligt hoger dan de
schoft

•

Behang: de oren en de haren op de oren

•

Te veel lip: als de lippen te veel over de onderkaak
hangen

•

Droog: geen losse huid

•

Tanggebit: de snijtanden van de kaken sluiten precies
op elkaar

•

Schaargebit: de snijtanden van boven- en onderkaak
schuiven over elkaar heen

•

Bevedering: de lange haren aan de achterkant van de
benen en de onderkant van de staart.

•

Broek: de lange haren aan de achterbenen

•

Vrolijke staart/kwispel: een staart die hoog gedragen
wordt

•

Staartaanzet: de plek van staartinplanting

•

Staat Frans: de voorvoeten staan naar buiten gedraaid

•

Gangwerk: de manier waarop het dier zich voortbeweegt. Gangwerk moet nog vaster worden of gaat nog
wat los: dit is bij jonge honden vaak het geval.

•

Stuwende gang: een sterke afzet van de achterbenen

•

Telgang: de beide rechterbenen bewegen tegelijk naar
voren, daarna de beide linkerbenen.

Begrippen en afkortingen

•

Totaalbeeld: de hond als geheel

Dan een paar begrippen/afkortingen, die u op de Fokdag
kunt horen of op het keurverslag kunt tegenkomen. Dit is
trouwens maar een greep uit de vele kynologische
termen, die gebruikt worden.

De redactie

Op de Fokdag worden de volgende kwalificaties door de
keurmeester gegeven:
U : Uitmuntend
ZG : Zeer Goed
G

: Goed

M : Matig
Als u met uw Drentje fokplannen hebt, is het belangrijk om te
weten, dat de beoordelingen U of ZG op de Fokdag meetellen.
Honden zonder stamboom, gecastreerde, monorchide en
cryptorchide reuen krijgen wel een beoordeling, maar geen
kwalificatie.
Op de Fokdag lopen overigens genoeg mensen rond, die u
kunnen helpen als u een vraag heeft. Leden van het Bestuur,
de Evenementencommissie en de Fokbeleidscommissie, ze
dragen een naam/functiekaartje en als u een vraag hebt, stap
gerust op ze af.

•

Monorchide reu: dit is een reu, waarbij één testikel
ontbreekt

•

Cryptorchide reu: dit is een reu, waarbij beide testikels niet zijn ingedaald; ze liggen in de buikholte

•

ECVO : European College of Veterinary Ophthalmologists (gespecialiseerde oogartsen)

•

PRA: Progressieve Retina Atrofie, dit is een erfelijke
oogafwijking.

•

Rastypisch: volgens de eisen van de rasstandaard

•

Heterogeen nest: een niet-gelijkend nest

•

Homogeen nest: een gelijkend nest

•

Uniform nest: de pups lijken veel op elkaar
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