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Hartelijk  Welkom 

Wij heten jullie hartelijk welkom op onze eerste fokkerij overleg. 

 

Agenda 

- Procedure dekaanvraag 

- Puppyzaken 

- Aanpassing fokreglement 

- Sanctiebeleid 

 

Pauze 

 

- Gezondheid Stabyhoun 

- Nieuwe regels DNA, paspoorten uitgifte, 

besluithouders van dieren RVO 

- Inleiding Jan Hoogsteen rasgeschiedenis / 

gebruik Stabyhoun 
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Procedure dekaanvraag 

Wat verwachten wij van onze fokkers 

 

Ten alle tijde een dekaanvraag indienen/aanvragen via onze website. 

Bij vragen graag contact opnemen met één van de leden van de werkgroep fokkerijzaken. 

De aangevraagde combinatie moet voldoen aan ons fokreglement. 

De aanvrager is lid van Onze Stabyhoun. 

De dekaanvraag minimaal 4 weken voor de verwachte loopsheid indienen. 

De indiener/aanvrager neemt contact op met de reu eigenaar. 

 

Wat kunt u van ons verwachten 

 

Een advies van de ingediende combinatie. 

Als een combinatie niet voldoet aan ons fokreglement dan zal er een negatief advies volgen. 

Dit advies wordt zowel aan de teef eigenaar als de reu eigenaar medegedeeld. 

Als een combinatie wel voldoet aan ons fokreglement, maar de werkgroep fokkerijzaken 

 constateert dat er een risico bestaat; in ons fokreglement aangegeven aandoeningen zijnde  

Epilepsie en PDA, dan zal hierop gewezen worden. De beslissing om dan toch met deze  

combinatie te gaan fokken ligt ten alle tijde BIJ DE FOKKERS. 

Bij een positief advies zal de dekmelding en het geboortebericht op de website geplaatst 

worden. 
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Puppyzaken 

Werkwijze 

Als een fokker beroep wil doen voor vermelding op onze website, dienen zij een dekadvies 

aan te vragen via de website en tevens ook een dekbericht. Dit lijkt heel wat, maar het is een 

kwestie van gewoonte om dit te melden. Wij werken niet met een lijst waarin kopers zich 

kunnen inschrijven, maar mocht iemand zich melden voor een pup sturen wij deze door naar 

de eerstvolgende nesten die geboren gaan worden.  Mocht u zelf als fokker vragen hebben 

kunt u ook altijd contact met ons opnemen. 

Vraag en aanbod 

Er zijn verschillende periodes waarin meer en minder vraag is. Er is bijvoorbeeld de periode 

van de zomervakantie waarin de vraag minder is, vaak is het aanbod dan wel groot omdat er 

veel fokkers het juist in deze periode fijn vinden een nest te hebben. Sta hierbij stil voor je aan 

een nest begint. Als er minder nesten zijn raak je als fokker sneller je pups kwijt, dit geldt 

vooral voor beginnende fokkers!  

Website en sociaal media 

Op onze website is er een pagina beschikbaar waar je je website of facebook pagina vermeld 

kan worden. Maak hier gebruik van, pupkopers kijken hier echt op! Wij zorgen voor de dek of 

geboortemelding op de website maar het is zeker ook belangrijk dat alle fokkers een pagina 

hebben waar de kopers eerst op kunnen kijken. Voor degene die geen website kunnen maken, 

vraag eens rond bij familie, kennissen of iemand die je daarbij kan helpen. Lukt dit niet dan is 

een facebook pagina een alternatief. Dit kan iedereen die facebook heeft. Sociaal media werkt 

heel goed en gaat razend snel! 

Collegialiteit 

Probeer elkaar als fokkers zo goed mogelijk te helpen de pups te verkopen. Het heeft geen zin 

als je teef nog niet gedekt is om een ellenlange lijst te maken met potentiële kopers. Stuur ze 

liever door naar degene die al wel een teefje hebben laten dekken. De potentiële pupkopers 

blijven toch niet wachten tot bij jou de pups komen, de meesten gaan verder zoeken tot ze wat 

gevonden hebben. Als alle fokkers elkaar op deze manier helpen zal er niet gauw het 

probleem ontstaan dat een fokker de pups niet kwijt kan. 
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Socialisatie 

Als fokker draagt u de verantwoordelijkheid om de pups zo goed mogelijk te socialiseren de 

eerste 8 weken. Dit houdt in dat ze in ieder geval gewend zijn aan alle huishoudelijke 

geluiden, harde geluiden,  dat ze regelmatig gepakt worden en in aanraking komen met 

verschillende soorten mensen. Dit is heel belangrijk voor het verdere leven van de hond. 

Maak de eigenaren er wel van bewust dat zij verder moeten gaan met de socialisatie. Nesten 

hoeven niet perse in de huiskamer te liggen maar we merken wel dat dit de voorkeur heeft aan 

de meeste pupkopers.  

Dek en pupprijs 

Als fokker mag je zelf je prijs bepalen voor de pup. Ga zeker niet onder de marktprijs zitten. 

Let bij het maken van je prijs goed op wat de bijkomende kosten zijn van dit moment. Denk 

hierbij aan de verplichte DNA afname en de vernieuwde entingboekjes waardoor de 

dierenarts meer tijd nodig heeft en dus deze kosten ook zal doorberekenen. De hoogte van het 

dekgeld wordt in principe bepaald door de dekreu eigenaar. Maak daarover goede afspraken 

met elkaar, voor de dekking!  

Exporteren van pups 

Op dit moment gelden er andere regels voor het exporteren van pups dan voorheen. Een pup 

moet met 12 weken rabiës geënt zijn en moeten dan nog 3 weken in Nederland blijven. Let op 

dit geld ook voor België! De 5 extra weken en extra entingen mogen gerust doorberekend 

worden aan de nieuwe eigenaar. Maak hierover duidelijke afspraken over met de nieuwe 

eigenaar. Voor advies kan je contact met ons opnemen. 

Puppymap 

Op de ledenpagina van de website staat een voorbeeld puppymap die iedere fokker kan 

aanpassen en uitprinten voor hun pupkopers. 

Koopcontract 
Onze Stabyhoun heeft een voorbeeld koopcontract op de ledenpagina’s van de website staan. 

Ieder kan deze aanpassen naar eigen inzicht. Het is zeer aan te raden een koopcontract te 

gebruiken wat ingedekt is. Bij dit voorbeeld moeten er bepaalde zaken worden ingevuld zoals 

naam en NHSB nummer van vader en moeder en prijs dit is om jezelf in te dekken. Een koper 

die dit heeft ondertekend gaat akkoord met deze regels. Ook is het aan te raden de bijlage met 

de eventuele gezondheidsaandoeningen bij het koopcontract te voegen. Dit is om de kopers er 

op te attenderen dat deze aandoeningen voor kunnen komen ook al is dit niet vaak. Het is 

belangrijk om het koopcontract goed in te vullen en op alle pagina’s te ondertekenen door 

zowel koper als verkoper! 
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Ledenwerving 

Bij een geboortemelding zullen wij contact met u opnemen om een keer een nestbezoek te 

komen doen. Bij dit bezoek krijgt u flyers, stickers en aanmeldformulieren om de nieuwe 

eigenaren gratis lid te maken. De kopers krijgen een (kalender) jaar gratis lidmaatschap, hier 

zijn voor de fokkers verder geen kosten aan verbonden. De flyers en stickers geeft u ter 

reclame mee aan de nieuwe eigenaar en u laat hen het formulier invullen. Deze formulieren 

stuurt u per nest op naar de ledenadministratie. 

Aanpassing  fokreglement 

Voorstellen naar het bestuur om ons fokreglement aan te passen.  

 

2 Fokregels 

                     Toevoegen 

Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan op een wijze dat het 

inteeltpercentage van deze combinatie berekend over 4 generaties incl. de betreffende hond  

hoger is dan 10%. 

 

4 Gezondheidsregels 

                                 Wijzigen/uitbreiden 

4.2 Verplicht screeningonderzoek. Beide ouderdieren dienen voor de dekking onderzocht te 

worden op heupdysplasie. De uitslag dient voor de dekking bekend te zijn. Met honden die 

de uitslag HD D hebben mag niet gefokt worden. 

4.3 PDA ( persisterende ductus arteriosus ).Honden waarbij PDA is geconstateerd mogen 

niet in de fokkerij worden ingezet. Wanneer een reu of teef in 3 verschillende combinaties 

één of meer nakomelingen heeft waarbij PDA is geconstateerd, wordt het betreffende dier 

uitgesloten voor de fokkerij. 

Elleboogdysplasie. Honden waarvan klinisch is bewezen dat ze lijden aan ED, geopereerd 

zijn, mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. Wanneer een reu of teef in 3 verschillende 

combinaties één of meer nakomelingen heeft waarbij ED is geconstateerd, wordt het 

betreffende dier uitgesloten voor de fokkerij. 



7 

 

Onze Stabyhoun 2015                                    fokkerij overleg                                                   Zeewolde 

Wanneer een reu of teef in 3 verschillende combinaties één of meer nakomelingen heeft 

waarbij  een Neurologisch probleem ( Cerebrale Dysfunctie) is geconstateerd, wordt het 

betreffende dier uitgesloten voor de fokkerij. 

4.4 Diskwalificerende fouten. Met honden met één van onderstaande diskwalificerende 

fouten mag niet gefokt worden. 

- knikstaart 

- ernstige gebitsfouten 

 

7 Exterieurregels 

                           Uitbreiden 

7.2                             of 

Ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de RVB en/of 

FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal twee keer de kwalificatie Zeer Goed 

hebben behaald. Eén van de kwalificaties moet behaald zijn boven de leeftijd van 18 mnd. 

Sanctiebeleid 

Waarom een Sanctiebeleid. 

Binnen een vereniging doen zich altijd zaken voor waarvan je zegt dit kan niet. 

Op dit moment hebben we geen handvaten om hier iets aan te doen. Vandaar de vraag , 

sanctiebeleid ja of nee. De volgende vraag:  hoe ver ga je hier in. 

Het is aan het bestuur om met een voorstel te komen, maar laten we als fokkers hier alvast iets van 

vinden.  

 

 

 

Gezondheid Stabyhoun 
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Gezondheid Algemeen 

De stabij kent een aantal gezondheidsaandoeningen. De één komt vaker voor als de ander. Er 

zijn er twee recent , naar deze twee aandoeningen wordt onderzoek gedaan. Gezien de 

percentages van  gezondheidsaandoeningen hebben we een vrij gezond ras. 

Wat kunnen wij doen om de gezondheidsaandoeningen te beperken? 

Inteelt kan er een leidraad in zijn. Wij hanteren 10%  als maximum berekent over 4 

generaties. Hoe hoger het inteelt hoe hoger het verwantschap.  Hierdoor wordt de genenpoel 

van de Stabij kleiner. 

In ons fokreglement staat dat we 2 x dezelfde combinatie mogen maken. Probeer dit zoveel 

mogelijk niet te doen, alleen als er uit de combinatie bijvoorbeeld nog niets de fokkerij in is 

gegaan of als jezelf hier een pup van aan wil houden.  

Probeer uit ieder nest wat geboren wordt minimaal 1 nakomeling de fokkerij in te krijgen. Het 

mooiste is natuurlijk als dit de beste van het nest is. Het maakt verder niet uit of dit een reu, 

teef of beide is. Het heeft geen zin om 4/5 nakomelingen uit dezelfde combinatie in de 

fokkerij te hebben. Dit is wat wij noemen breed fokken, hierdoor krijg je ook een brede 

populatie. 

Als fokker heb je hier een heel groot aandeel in. Probeer bij de nieuwe eigenaren uit te vinden 

of ze bereidt zijn hun hond in te zetten voor de fokkerij. Leg hen uit waarom het zo belangrijk 

is om hun hond in te zetten. Buiten dat hij/zij zo mooi is, is het ook heel belangrijk om het ras 

in stand te houden. Houdt goed contact met de eigenaren en help hen met de wegen die ze 

moeten bewandelen.  Mocht je als fokker toevallig een leuke reu zien die niet op de 

dekreuenlijst staat vraag de eigenaar om hem in te willen zetten voor de fokkerij.  

Door het melden van gezondheidsaandoeningen.  Meldingen van eigenaars en fokkers. Met de 

gezondheidsinformatie kan de fokker een selectie maken op aandoeningen. Probeer dit wel te 

beperken. Te veel selectie kan juist leiden tot andere gezondheidsaandoeningen. Maar zonder 

gezondheidsinformatie weet je als fokker niet wat je aan het combineren bent.  

Een reu of teef heeft een erfelijke gezondheidsaandoening vererft. 

Om de reu of teef de fokkerij uit te halen bij een dezelfde aandoening is het ras te klein. Op 

basis van selectie van gezondheidsinformatie van de volgende partner kan je dit beperken. 

Mocht uw twijfel hebben bij de volgende combinatie vraag advies bij één van de adviseurs.  

Bij een erfelijke aandoening moeten we er rekening mee houden dat beide ouders drager zijn. 

Heeft een reu of teef 3 x een PDA,ED of epilepsie hebben gegeven dmv verschillende 

combinaties mag met het nieuwe fokreglement niet meer gefokt worden.  
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Heupdysplasie 

Heupdysplasie is een afwijking aan het heupgewricht bij honden waarbij een afwijkende vorm 

van het gewricht ontstaat. De aandoening is deels erfelijk maar ook kan het milieu waar de 

hond is opgegroeid een rol spelen. De gewrichtsdelen passen niet goed in elkaar, waardoor er 

instabiliteit in het gestel en slijtage van het kraakbeen ontstaat. Omdat de Stabyhoun geen 

zwaar ras is komt het zelden voor dat de Stabyhoun problemen heeft met de heupen. Meestal 

komt heupdysplasie pas aan het licht bij het maken van röntgenfoto's voor de fokkerij. Wel 

kan een Stabyhoun met slechtere heupen op latere leeftijd artrose ontwikkelen waardoor deze 

soms wel last kan hebben. 

In het nieuwe fokreglement verplichten we röntgenfoto’s te maken van de heupen. Dit is niet 

om honden uit te sluiten maar wel om te zien welke combinaties er het beste gemaakt kunnen 

worden. 

Op onze dekreuenlijst staan ook stabij’s met HD C deze reuen zijn prima ras 

vertegenwoordigers, om deze reuen uit te selecteren is niet verstandig. Deze zijn prima te 

combineren met een A of B. 

Hoe vaak komt het voor 

Honden waarbij röntgenologisch HD D  wordt vastgesteld komt gemiddeld 2 x per jaar voor. 

Stabij’s die klinische klachten hebben komen zeer zelden voor. Gezien het lage percentage 

adviseren wij hier niet al te streng op de selecteren. 

Elleboogdysplasie 

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor vier verschillende aandoeningen aan het 

ellebooggewricht. De aandoeningen kunnen los van elkaar voorkomen, maar vaak zie je dat er 

meerdere vormen gelijktijdig optreden. Lijders vertonen kreupelheid aan de voorbenen. ED 

wordt veroorzaakt door zowel erfelijke als omgevingsfactoren. ED kan vastgesteld worden 

door het maken van röntgenfoto’s, dragers kunnen er niet mee herkend worden. 

De meest voorkomende ED vormen van de Stabij 

- Los Processus Coronoïdeus (LPC) 

- Osteochondritis dissecans (OCD) 

- Radius curvus syndroom 

Erfelijkheid en hoe vaak komt het voor 

LPC, OCD kan een erfelijke vorm zijn. 

Het kan ook door overbelasting zijn of foutieve voeding! 

 

Radius curvus syndroom is een erfelijke fout, het kan in het nest al zichtbaar zijn. 
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Als u twijfel heeft bij een pup, laat hem dan eerst onderzoeken door een specialist alvorens hij 

naar de nieuwe eigenaar gaat. In ons nieuw fokreglement mag een hond die 3 x ED in 

verschillende combinaties heeft gegeven niet meer worden ingezet. Het begrip ED komt 

gemiddeld 3 a 4 keer per jaar voor bij de Stabij. 

Epilepsie 

Van epilepsie zijn 2 vormen Secundaire epilepsie en Primaire epilepsie. 

Secundaire epilepsie vaak genoemd ouderdom epilepsie, dit kan verschillende oorzaken 

hebben: tumoren, lever of nierproblemen. Door bloedonderzoek kan dit uitgesloten worden.  

Bij Primaire epilepsie zijn de eerste aanvallen voor het 6e levensjaar, daar is geen goede aan- 

wijzing voor wat de oorzaak is. 

Erfelijkheid en hoe vaak komt het voor 

Primaire epilepsie kan erfelijk zijn, de overerving is niet helemaal duidelijk. Lijders zijn 

uitgesloten voor de fok. In ons fokreglement mag een hond die 3 x epilepsie in verschillende 

combinaties heeft gegeven niet meer worden ingezet. 

Persisterende Ductus Arteriosus 

Persisterende ductus arteriosus botalli (PDA) is een hartaandoening. De Ductus Arteriosus 

(DA) is een bloedkanaal dat tijdens de dracht functioneel is, echter na de geboorte hoort deze 

te sluiten. Indien het kanaal open blijft, is er sprake van PDA. Een gevolg is dat er bloed 

stroomt van de aorta (lichaamslagader) naar de arteria pulmonalis (longslagader). PDA wordt 

bijna in alle gevallen ontdekt bij de eerste dierenartscontrole met 6 weken. Door een operatie 

kan het kanaal dicht gemaakt worden, als dit op jonge leeftijd gebeurd heeft de Stabyhoun na 

een geslaagde operatie dezelfde levensverwachting als een andere Stabyhoun. 

Onderzoek PDA Utrecht 

Sinds oktober 2013 is er een onderzoek gestart door de faculteit in Utrecht naar de PDA bij de 

Stabij. Dit wordt bekostigd door geld wat geschonken is door Meijer Boekbinder fonds . Dit 

onderzoek wordt geleidt door Marjoleinden Toom. De eerste resultaten van dit onderzoek 

zullen op een korte termijn bekend worden. 

Wat kunnen wij doen 

Heeft u een pup die doodgeboren is of na een tijdje benauwdheidsklachten krijgt en 

ingeslapen moet worden. Neem dan contact op de Marjolein de Toom. Deze pups worden 

gratis onderzocht. Dit is heel belangrijk voor het verdere onderzoek. Bij de pups/honden die 

aan een PDA geopereerd zijn kan er nog bloed afgenomen worden. Het liefst gebeurt dit in 
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Utrecht maar kan eventueel ook bij de eigen dierenarts. Deze kosten worden volledig vergoed. 

Zeg wel tegen de dierenarts dat dit bloed is voor het onderzoek in Utrecht, meestal kan dit dan 

tegen een gereduceerde prijs. Omdat dit wordt betaald uit een fonds. Verder kun je als fokker 

de dierenarts er nogmaals op attenderen om goed naar de hartjes te luisteren met de 6 weken 

enting. Een PDA hartruis klinkt anders dan een gewone hartruis die eventueel nog weggaat na 

een aantal weken.  

Hoe vaak komt dit voor 

PDA komt zeer regelmatig voor. Dit is iets wat we als fokker zeker niet moeten 

onderschatten. Het gebeurt wel eens dat er 1 lijder in een nest voorkomt maar er zijn ook 

gevallen waarbij er 3 in 1 nest zitten. In ons nieuw fokreglement mag een hond die 3 x PDA 

in verschillende combinaties heeft gegeven niet meer worden ingezet. 

 

 

Neurologische afwijking 

De neurologische afwijking kenmerkt zich door pups die dwangmatig gedrag vertonen zoals 

rondjes lopen en/of achteruit lopen.  De problemen ontstaan rond de 6 weken. Er zijn maar 

een paar nesten geweest die dit probleem hebben gehad. De pups die tot nu toe geboren zijn 

met dit probleem zijn allen ingeslapen.  

Onderzoek Neuro Utrecht 

Net als bij PDA wordt dit onderzoek gefinancierd door het Meijer Boekbinder fonds. Het 

onderzoek wordt geleidt door Quirine Stassen. Er zijn vermoedens dat dit om een mutatie gaat 

van een gen. Er zijn vermoedens van bepaalde voorouders die een gemuteerd gen hebben. Het 

is zeer belangrijk om pups die deze tekenen vertonen niet zomaar in te laten slapen maar aan 

Utrecht aan te bieden.  

 

Hoe vaak komt dit voor 

Dit probleem is tot nu toe bekend in 6 nesten voorgekomen. Meestal zijn er meerdere lijders 

in een nest. Het heeft geen zin om bepaalde honden uit te sluiten daar de voorouders in een 

heel groot deel van de populatie zitten. Het kan wel nuttig zijn om dezelfde voorouders niet te 

veel in te telen. Wij adviseren om geen combinaties te maken waarbij beide voorouders uit 

een lijn komen die neurologische probleem hebben gegeven. 
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Von Willebrands Disease 

Von Willebrands Disease is een bloedstollingsafwijking die in 3 types voorkomt. Bij de 

Stabyhoun is type I geconstateerd, de meest milde vorm. Von Willebrands Disease is een 

stollingsziekte maar bij type 1 merkt u in de meeste gevallen niks aan uw Stabyhoun. In 

sommige gevallen blijft uw hond iets langer bloeden bij een verwonding maar in de meeste 

gevallen merkt u niets van het feit dat uw Stabyhoun lijder is.  

Hoe vaak komt dit voor 

Waarschijnlijk komt VWD regelmatig voor zonder klinische klachten. Er is eventueel een 

DNA onderzoek waarbij je dragers en lijders kan onderscheiden. Een selectie op VWD lijkt 

ons niet verstandig. 

Nieuwe regels 

Nieuwe regels rondom DNA 

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA afstammingsbewijs. De 

fokker is hiervoor verantwoordelijk, ook voor het DNA van de reu. Zorg voor de dekking dat 

dit dus in orde is. Eventueel mag de reu ook aanwezig zijn bij DNA afname van de pups. Is 

het niet in orde krijg je geen stambomen. 

Op de website van de Raad van Beheer staat uitgebreide informatie hoe hiermee om te gaan. 

Voor informatie ga je naar www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole 

 

Paspoorten uitgiften 

Sinds eind december 2014 zijn er nieuwe paspoorten voor de pups. Bij deze paspoorten wordt 

een heel groot gedeelte door de dierenarts ingevuld en geseald. Waaronder ook het 

chipnummer. Met deze nieuwe paspoorten moet er dus al een chip geplaatst zijn bij de pup 

vóór het dierenarts bezoek met 6 weken.  

Besluit houders van dieren 
Sinds 1 juli 2014 is er een nieuw besluit voor het houden van dieren. Er is al heel wat ophef 

over deze nieuwe regelgeving geweest. Het besluit valt op meerdere manieren te lezen en zo 

zou het misverstand zijn gekomen dat iedere fokker, ook al heeft deze maar 1 of 2 keer per 

jaar een nest een nummer aan moeten vragen en een opleiding zou moeten volgen. 

Waarschijnlijk klopt dit niet. De Raad van Beheer is in overleg met het Ministerie en komt 

hier later op terug.  

http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
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Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


