CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT
Partijen:
1. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
statutair gevestigd te Amsterdam aan de Emmalaan 16-18, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar directeur mevrouw I.D. de Wolf,
hierna te noemen “Raad van Beheer”;
2. Engelse Bulldog Club Nederland
statutair gevestigd te gemeente Amsterdam
rechtsgeldig vertegenwoordigt door haar voorzitter, M. Lindeijer en penningmeester B. van Willigen,
hierna te noemen “EBCN”
3. Bulldog Club Nederland
statutair gevestigd te gemeente Zoetermeer
rechtsgeldig vertegenwoordigt door haar voorzitter, L.H.P.M van Rosmalen en penningmeester M.A. Hoegen,
hierna te noemen “BCN”
Partijen onder 2 en 3 worden gezamenlijk aangeduid als de rasverenigingen.
Overwegende:
dat de Raad van Beheer zich bezighoudt met de inschrijving van rashonden in de Nederlandse
stamboekhouding (NHSB) en daarnaast een federatie van rasverenigingen en andere kynologische
verenigingen is.
dat de rasverenigingen zijn aangesloten bij de Raad van Beheer en zich bezighouden met de
belangenbehartiging van het ras Engelse Bulldog.
dat de Raad van Beheer en de rasverenigingen zich (statutair) ten doel stellen de bevordering van het
welzijn en de gezondheid van honden, in dit geval de Engelse Bulldog.
dat het ras Engelse Bulldog, mede door de hoge inteeltcoëfficiënt, een aantal gezondheidsproblemen kent
die zodanig zijn dat ze maatregelen behoeven, in het bijzonder: ademhalingsproblemen, patella luxatie,
oogaandoeningen, blaasstenen, hoog percentage onnatuurlijke bevallingen.
dat in artikel III.14A van het Kynologisch Reglement (KR) de mogelijkheid is opgenomen om nadere
voorwaarden te stellen aan de inschrijvingen van alle honden van een bepaald ras in de Nederlandse
Stamboekhouding, ongeacht of de fokker lid is van een aangesloten rasvereniging, indien er sprake is van
een ernstige bedreiging van het voortbestaan van het ras. Partijen wensen van deze mogelijkheid gebruik
te maken.

Partijen komen als volgt overeen:
Artikel 1 Fokgeschiktheidskeuring
1. Elk potentieel fokdier moet een fokgeschiktheidskeuring ondergaan. Deze bestaat uit een conditietest, een
patella onderzoek en een exterieurkeuring.
2. De conditietest en het patella onderzoek zullen uitgevoerd worden door een door de Raad van Beheer
aangewezen panel met een vast protocol (zie bijlage 1 voor de normering en beoordeling van de test).
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Het panel bestaat uit twee dierenartsen gekozen uit een groep dierenartsen die worden voorgedragen
door de rasverenigingen. De dierenartsen dienen bekend te zijn met het ras en de interpretatie van de test.
Dit panel stelt de uitslag vast.
4. De exterieurkeuring wordt uitgevoerd door twee ras specialisten volgens een vast protocol (zie bijlage 1
voor het puntensysteem voor de beoordeling en weging van de verschillende onderdelen), waarbij
gezondheid en welzijn geborgd worden door overdrijving van uiterlijke (ras)kenmerken uit te sluiten.
5. Alleen dieren die op alle onderdelen een voldoende hebben gehaald mogen ingezet worden als fokdier.
6. De kosten voor de test komen voor rekening van de geregistreerde eigenaar van het potentiële fokdier.

Artikel 2 Oogonderzoek (ECVO)
1. Elk potentieel fokdier moet gecontroleerd worden op oogaandoeningen. Ten
behoeve daarvan worden alle fokdieren jaarlijks (éénmaal per 12 maanden) onderworpen aan een ECVOonderzoek. ECVO staat voor European College of Veterinary Ophthalmologist.
2. Het ECVO-onderzoek mag alleen worden uitgevoerd door daartoe erkende veterinaire oogspecialisten
3. In Bijlage 2 wordt de normering van het ECVO-onderzoek opgenomen, alsmede de daarbij behorende
toegestane oudercombinaties.
4. De kosten voor het oogonderzoek komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële
fokdier.
Artikel 3 Inteeltbeperking
1. Dekreuen mogen een in Bijlage 3 vastgesteld maximum aantal geslaagde dekkingen verrichten. Het
maximum aantal geslaagde dekkingen wordt zowel per kalenderjaar als voor het totaal gedurende zijn
leven vastgesteld.
2. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en
ingeschreven in het NHSB.
3. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop het in Bijlage 3 genoemde maximum aantal
nesten is geboren. Het in Bijlage 3 genoemde maximum aantal nesten mag het aantal in Kynologisch
Reglement genoemde aantal nesten niet overschrijden.
4. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar
kleinzoon zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement. Daarnaast mag de teef niet gedekt worden
door haar halfbroer.
Artikel 4 Natuurlijke geboorte
1. Een teef mag niet meer gedekt worden nadat zij tweemaal een keizersnede heeft ondergaan.
2. Indien een nest op natuurlijke wijze is geboren is meldt de fokker dit bij de Raad van Beheer binnen 3
dagen na de geboorte. Wanneer dit niet wordt doorgegeven wordt aangenomen dat de pups via een
keizersnede zijn geboren.
3. De Raad van Beheer zal steekproefsgewijs buitendienstmedewerkers sturen naar fokkers die aangeven
dat een nest op natuurlijke wijze is geboren. Hierbij zal een controle van de teef plaatsvinden of er
werkelijk een natuurlijke bevalling heeft plaatsgevonden. De buitendienstmedewerker zal hiervoor een
afsprakenkaart sturen. Wanneer de fokker niet beschikbaar is op de aangegeven tijd en geen andere
afspraak kan maken met de buitendienstmedewerker wordt er uitgegaan van een geboorte via
keizersnede.
Artikel 5 DNA blaasstenen
1. Elk potentieel ouderdier moet beschikken over een resultaat van een DNA test op blaasstenen.
2. In Bijlage 4 is de normering voor de DNA-tests op blaasstenen opgenomen, alsmede de daarbij
behorende toegestane oudercombinaties.
3. De kosten voor de DNA-test op blaasstenen komen voor rekening van de geregistreerde eigenaar van het
potentiële fokdier.

Artikel 6 Inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding
1. Naast de in artikel 1, 2, 3, 4 en 5 genoemde eisen voor inschrijving voor de Engelse Bulldog in de
Nederlandse stamboekhouding zijn ook de voorwaarden voor inschrijving gesteld in het Kynologisch
Reglement van kracht.
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Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen de nakomelingen
niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen.

Artikel 7 Slotbepaling en overgangsbepaling
1. Dit convenant treedt in werking 1/6/2014, alle dekkingen op of na deze datum moeten voldoen aan de
bepalingen in dit convenant. Het convenant heeft een looptijd van 5 jaar, telkens stilzwijgend verlengd met
1 jaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren minimaal 3 maanden voor de afloopdatum.
2. Honden geboren op of na 01/06/2012 zullen aan bovengenoemde artikelen moeten voldoen.
3. Teven geboren tussen 01/06/2012 en 1/6/2010 zijn verplicht deel te nemen aan de conditietest voordat zij
(weer) ingezet worden voor de fokkerij. Er worden geen consequenties aan de conditietest verbonden.
4. Teven geboren op of voor 01/06/2010 hoeven niet deel te nemen aan de conditietest.
5. Reuen geboren voor 01/6/2012 moeten deelnemen aan de conditietest, maar er zullen geen
consequenties aan de uitslag verbonden worden.
6. Wanneer een teef geboren voor 1/3/2013 al één of meerdere nesten heeft voortgebracht worden deze
geteld als 1 keizersnede. Het is toegestaan om met deze teven nog nesten te fokken. Wanneer echter
nogmaals een keizersnede nodig is, mag de teef daarna niet meer ingezet worden. Wanneer echter een
keizersnede niet nodig is, mag de teef vaker ingezet worden, dit tot een maximum aantal nesten
beschreven in het Kynologisch Reglement.
7. Dit convenant zal jaarlijks met de betrokkenen, waaronder diergeneeskundigen en/of populatiegenetici
geëvalueerd worden. Bij de evaluatie wordt bekeken of de welzijnsproblemen van de Engelse Bulldog zijn
teruggedrongen, dan wel nadere maatregelen noodzakelijk zijn. De eerste evaluatie zal plaatsvinden in
december 2014.
8. Indien nadere maatregelen noodzakelijk zijn gebleken, kan dit convenant door partijen gezamenlijk
worden aangepast.

Artikel 8 Bijlagen
De aan dit convenant toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst:
Bijlage 1: normering conditietest, patella onderzoek en aankeuringsformulier(artikel 1)
Bijlage 2: normering ECVO-onderzoek (artikel 2)
Bijlage 3: maatregelen ter beperking van de toename van inteelt (artikel 3)
Bijlage 4: normering DNA-test op blaasstenen (artikel 4)
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Bijlage 1- Aankeuring test
A. conditietest Engelse Bulldog

Identiteit van de hond wordt gecontroleerd door middel van uitlezen van de microchip
Minimale leeftijd reu/teef: 12 maanden
Aantal meters die een hond moet lopen (aan de riem): 1000 meter
Tijd die hierover gedaan mag worden: 12 minuten
Hartslag vooraf/hartslag nadien/ hersteltijd maximaal 15 minuten
Temperatuur vooraf, temperatuur direct na test, na 5 minuten en na 10 minuten hersteltijd maximaal
15 minuten
Een hond mag maximaal 2x in het leven deelnemen aan de conditietest. De laatste uitslag is doorslaggevend.
Eigenaar geeft vooraf aan of de hond een medische ingreep heeft gehad die het uiterlijk of de functie kan
beïnvloeden. Indien dit verzwegen wordt, vindt geen inschrijving in de stamboekhouding plaats.
Resultaten mogen gepubliceerd worden.
Zowel de eigenaar of de houder of een vervanger mogen de hond begeleiden tijdens de conditietest.
De geregistreerde eigenaar tekent een formulier en zorgt dat dit formulier aanwezig is bij aanvang van de test.
De organisator van de conditietest zal zorgen voor goede testomstandigheden. Bij te warm weer wordt de
conditietest afgelast, dan wel er wordt vroeg in de ochtend gestart.

Het Algemeen Onderzoeksreglement van de Raad van Beheer is van toepassing.
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A1: Voorbeeld voor verslaglegging van de conditietest:

conditietest hond no.: ..............
Datum
: ................................................................................................................
Weer
: ...............................................................................................................
Temperatuur : ................... Relatieve vochtigheid: .................%
Zon
: ja/nee
Bewolkt
: ja/nee
Regen: ja/nee
Gegevens hond:
Hond
: ................................................................................................................
NHSB
: ................................................................................................................
Chipnummer : ................................................................................................................
Geslacht
: ................................................................................................................
Gewicht
: .............kg
goed : ja/nee
te zwaar: ....... kg
Body score : ..................... Schofthoogte: .................... cm
Lengte hond van achterkant hoofd tot anus: ........ cm
Test:
iedere hond heeft 1000 meter gelopen
aanvangstijd test: ................................. eindtijd test:………………………………………..looptijd:………..
Temperatuur in rust

graden Celcius

Ademhaling in rust (bijgeluid/hijgen)
Pols in rust (KRESS en frequentie)
Tijd nodig om afstand te lopen
Hond loopt moeilijk

Ja/nee

Hond loopt kreupel

Ja/nee

Overgegeven tijdens lopen

Ja/nee

Direct na test:
Ademhaling
Temperatuur
Pols

5 minuten na lopen:
Ademhaling
Temperatuur
Pols
15 minuten na lopen:
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Ademhaling
Temperatuur
Pols
Volledig herstel van de hond na: ......... minuten na de test
Opmerkingen t.a.v. de gezondheid van de hond en de wijze van uitvoeren test:

Einduitslag conditie test: voldoende/onvoldoende

Ondergetekende verklaart geregistreerd eigenaar te zijn van genoemde hond. Tevens verklaart
ondergetekende dat:
De hond voldoende gezond is om de conditietest te ondergaan;
Zelf verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn indien de hond toch schade ondervindt voor, tijdens of
na de conditietest;
De hond geen ingrepen heeft of ondergaan of medicatie toegediend heeft gekregen, die de
conditietest en/of de beoordeling ervan kunnen beïnvloeden.
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B. Patella onderzoek protocol volgens Meutstege.
Uitgevoerd door dierenartsen aangewezen voor het aankeuringsonderzoek (conditietest en
patellaonderzoek)
Met de volgende combinatie mag gefokt worden:
- Vrij
- Graad 1
- Graad 2
C. Aankeuring
C.1 Voorbeeld van verslagleggingsformulier
Doel is het objectief beoordelen van alle aspecten van de hond. De verschillende onderdelen worden gewogen
meegenomen in de eindbeoordeling. De verschillende aspecten worden met wegingsfactoren aangeduid:

13 %
3%
19 %
10 %
6%
10 %
3%
10 %
9%
7%
3%
4%
1%

Algeheel beeld
Temperament
Hoofd en Schedel
Ogen
Oren
Onderkaak
Hals
Voorhand
Lichaam
Achterhand
Staart
Gangwerk
Overig

Fokuitsluitend indien:
Ongewenste kleur
Pompend of met veel geluid ademend
Onvoldoende uithoudingsvermogen
Aggressief
Angstig
Nauwe neusgaten
neusplooi die ademen belemmerd
Glas oog
geknepen of nat oog
uitpuilend oog
tang/schaar gebit
erg scheve kaak
sterk uitdraaiende voeten
doorknikkende hoeken in achterhand
ingegroeide staart
staartloos
Kreupel gangwerk
Reu niet compleet 1 of beide testikels ontbreken
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Naam Hond
N.H.S.B. nummer
Chip nr
Vader
Moeder
Naam fokker
Naam eigenaar
Adres
Postcode/woonplaats
telefoonnummer

Algeheel beeld
kleur
verhoudingen
lichaams conditie
bespiering
bone
formaat
type
Ademhaling
uithoudingsvermogen
score

Algeheel beeld
Temperament
Hoofd en Schedel
Ogen
Oren
Onderkaak
Hals
Voorhand
Lichaam
Achterhand
Staart
Gangwerk
Overig

max score

Actuele score

90
20
130
70
40
70
20
70
60
50
20
30
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fok uitsluitend

% score
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ongewenste kleur
Pompend of met veel geluid ademend
Onvoldoende uithoudingsvermogen
Aggressief
Angstig
Nauwe neusgaten
neusplooi die ademen belemmerd
Glas oog
geknepen of nat oog
uitpuilend oog
tang/schaar gebit
erg scheve kaak
sterk uitdraaiende voeten
doorknikkende hoeken in achterhand
ingegroeide staart
staartloos
Kreupel gangwerk
Reu niet compleet 1 of beide testikels ontbreken
opmerkingen

gewenst
uitstekend
uitstekend
uitstekend
uitstekend
standaard
uitstekend
uitstekend
uitstekend

goed
te mager
goed
goed
voldoende
goed

voldoende
matig dik
voldoende
voldoende
te groot
voldoende
voldoende
voldoende

goed
0

0

ongewenst
onvoldoende
veel te dik
onvoldoende
onvoldoende

matig
te dik
matig
matig
te klein
matig
met enig geluid
matig
0

onvoldoende
pompend/veel geluid
onvoldoende
0

0

Temperament

opmerkingen

karakter

uitstekend

interesse
score

geintresseerd

afwezig
0

Hoofd en Schedel
expressie
typisch
breedte van schedel
breed
vlakke schedel
vlak
voorhoofd
uitstekend
lengte in schedel
brick-shape
stop
uitstekend
opvulling onder ogen
uitstekend
layback
uitstekend
neusgaten
ruim
neusplooi
lichte plooi
berimpeling
goed
lippen (dikte en lengte) uitstekend
pigmentatie van de lippen uitstekend
score

Ogen
kleur
plaatsing
pigmentatie
wit bij vooruit kijken
open ogen
vorm van het oog
groote van het oog
score

donker
ver uit elkaar
uitstekend
geen wit
open ogen
rond
matig groot

Oren
grootte
dikte
plaatsing
vorm
score

klein
dun
ver uit elkaar
roze oor

Onderkaak
breedte
turn up
plaatsing snijtanden
groote tanden
sluiten van de mond
ondervoorbeet
scheef
score

uitstekend
uitstekend
regelmatig
uitstekend
uitstekend
uitstekend
niet scheef

Hals
lengte
wammen
score

uitstekend
uitstekend

Voorhand
schouders
breedte
brisket
voorbenen
hoekingen
vorm voeten
plaatsing voeten
score

well tacked on
breed
uitstekend
uitstekend
uitstekend
sterk,rond
recht naar voren

Lichaam
ribben
lengte van de rug
peervorm
roach
buikbelijning
staartaanzet
score

rond
uitstekend
uitstekend
uitstekend
uitstekend
uitstekend

0

0

0

opmerkingen
goed

voldoende
voldoende

matig

goed

voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
zware plooi
te veel

matig

goed

matige plooi
voldoende
voldoende
voldoende
0

0

onvoldoende
onvoldoende
niet vlak
te lang
te kort
onvoldoende
onvoldoende
onvoldoende
nauw
neus belemmerend
ontstoken
te dun
onvoldoende

matig

te weinig
matig
matig
0

0

0

opmerkingen
voldoende

te licht
te nauw
matig

voldoende

0

glas oog (blauw oog)
onvoldoende
wit

matig
nauw
te klein

Ovaal
0

geknepen of nat oog
uitpuilend oog
te groot
0

0

0

opmerkingen
voldoende
voldoende
voldoende
matig
0

te groot
dik
te dicht bij elkaar
tulp
0

0

0

0

opmerkingen
goed
goed
goed
goed

0

voldoende
voldoende

matig
matig
matig
matig
matig
te veel

voldoende
voldoende
voldoende
enigszins
0

0

onvoldoende
onvoldoende
onvoldoende
onvoldoende
tang/schaar
erg scheef
0

0

opmerkingen
voldoende
voldoende
0

0

te kort
matig
0

0

0

opmerkingen
beetje los
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
iets uitdraaiend
0

0

erg los
te smal
te weinig
onvoldoende
onvoldoende
zwak
sterk uitdraaiend

matig
matig
matig
0

0

0

opmerkingen
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
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Achterhand

agressief
angstig

voldoende

0

vlak
te lang
onvoldoende
te vlak
onvoldoende
te hoog

matig
matig
0

0

te kort
ontypisch

0

9
0

opmerkingen

Bijlage 2- ECVO onderzoek
De uitslag van een ECVO onderzoek is maximaal 12 maanden geldig
ECVO onderzoek.
De volgende aandoeningen zijn fokuitsluitend:
-KCS (Keratoconjunctivitis Sicca, droge ogen syndroom)
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Bijlage 3 Maatregelen ter beperking van de toename van de inteelt
- Voor reuen geboren op of na 01/06/2013:
Maximeren van aantal dekkingen reu per leven: max 15 nesten per leven ingeschreven in het NHSB
- Voor reuen geboren vóór 01/06/2013:
Maximeren van totaal aantal dekkingen per reu na 01/06/2014 tot 15 nesten ingeschreven in het NHSB
- Voor reuen ingeschreven/gebruikt in het Nederlandse Honden Stamboek (onafhankelijk
geboortedatum of land van herkomst):
Maximeren van aantal dekkingen per reu per kalenderjaar: max 5 nesten per kalenderjaar ingeschreven in
het NHSB
- Voor inschrijvingen in het NHSB voor nesten van een teef met inachtneming van de overgangsregeling
geldt:
Maximeren van aantal nesten per teef: max 3 nesten per leven
Maximeren van aantal keizersneden bij de teef: max 2 keizersneden

Naast de regels uit het Kynologisch Reglement (Basisreglement Welzijn & Gezondheid) zijn de volgende
combinaties niet toegestaan:
- Een teef mag niet gedekt worden door haar halfbroer
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Bijlage 4- DNA onderzoek op blaasstenen: HUU
DNA test uraatstenen wordt uitgevoerd voor elk potentieel fokdier.
Bij de afname van DNA is de identiteit van de hond gecontroleerd. Dit staat aangegeven op het formulier.
De DNA test voor HUU test de mutatie SLC2A9 gene
Deze test is mogelijk bij:
- Van Haeringen Laboratorium
- Animal Health Trust (AHT)
- Laboklin
Door de combinatie van ouderdieren mogen geen lijders ontstaan.
De volgende combinatie zijn toegestaan:
- drager x vrij
- vrij x vrij
- lijder x vrij
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