Convenant Engelse Bulldog
De Raad van Beheer, de Engelse Bulldog Club Nederland en de Bulldog Club Nederland hebben een
convenant gesloten dat op 1 juni 2014 in werking zal treden.
De Raad van Beheer heeft in samenwerking met beide rasvereniging regels opgesteld die uiteindelijk
moeten leiden tot een verbetering van de gezondheid van het ras.
Deze regels gelden voor alle dekkingen op en na 1 juni 2014. Dit betekent dat er vanaf die datum
geen stambomen meer afgegeven worden voor nesten waarvan de ouders niet aan deze regels
voldoen. Dit geldt voor alle nesten ongeacht of de fokker wel of niet lid is van de rasvereniging.
Uiteraard gelden naast de regels die zijn opgenomen in het convenant te allen tijde de regels uit het
Kynologisch Reglement.

Eisen die vanaf 1 juni 2014 gelden voor de Engelse Bulldog die voor de fokkerij wordt ingezet:
1. Fokgeschiktheidskeuring: conditietest, patella luxatie onderzoek, exterieurkeuring
2. ECVO oogonderzoek
3. DNA test op blaasstenen
4. Inteeltbeperking
5. Natuurlijke geboorte

Fokgeschiktheidskeuring: conditietest, patella luxatie onderzoek, exterieurkeuring
Voor de fokgeschiktheidskeuring zullen speciale dagen worden georganiseerd. Op deze dag zal de
conditietest, het patella luxatie onderzoek en de exterieurkeuring uitgevoerd worden. De
conditietest en het patella luxatie onderzoek worden volgens een vast protocol en door een door de
Raad van Beheer aangewezen panel uitgevoerd.
Conditietest:
Minimale leeftijd reu/teef: 12 maanden
Aantal meters die een hond moet lopen (aan de riem): 1000 meter
Maximale toegestane tijd: 12 min
Hersteltijd hartslag: 15 min. Wordt voor en na de test gemeten
Hersteltijd temperatuur: 15 min. Wordt voor en na de test gemeten
De einduitslag van de conditietest is voldoende of onvoldoende. Alleen honden met de uitslag
voldoende mogen worden ingezet voor de fokkerij.
Een hond mag maximaal twee maal deelnemen aan de conditietest. De laatste uitslag is
doorslaggevend.
Overgangsbepalingen
Voor de conditietest zijn een aantal overgangsbepalingen ingesteld:
- Teven geboren tussen 01-06-2010 en 01-06-2012 zijn verplicht om deel te nemen aan de
conditietest, er worden geen consequenties aan verbonden.
- Teven geboren op of voor 01-06-2010 hoeven niet deel te nemen aan de conditietest
- Reuen geboren voor 01-06-2012 moeten deelnemen aan de conditietest, er worden geen
consequenties aan verbonden.

Patella Luxatie:
Honden met de volgende uitslagen mogen worden ingezet voor de fokkerij:
Vrij
Graad 1
Graad 2
Elke combinatie met deze uitslagen is toegestaan

Exterieurkeuring
De exterieurkeuring wordt uitgevoerd door twee ras specialisten. Het doel van deze keuring is dat
alle aspecten van de hond zo objectief mogelijk beoordeeld worden. Volgens een speciaal opgesteld
schema zullen er punten toegekend worden aan alle aspecten van de hond.

ECVO oogonderzoek
Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten jaarlijks onderworpen worden aan een
ECVO oogonderzoek.
Er mag niet worden gefokt met honden die lijden aan KCS (Keratoconjunctivitis Sicca, droge ogen
syndroom).

DNA test op blaasstenen
Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten middels een DNA test getest worden op
blaasstenen. Het gaat hier om de DNA test voor HUU, waarbij wordt getest op de mutatie SLC2A9.
Deze test kan uitgevoerd worden door de volgende laboratoria:
- Van Haeringen Laboratorium
- Animal Health Trust
- Laboklin
De volgende combinaties zijn toegestaan:
- vrij x vrij
- drager x vrij
- lijder x vrij
Inteeltbeperking
Om de inteelt binnen het ras te beperken gaan de volgende regels gelden.
Voor de reuen geldt:
- Reuen geboren op of na 01-06-2013 mogen maximaal 15 nesten per leven voortbrengen die
ingeschreven worden in het NHSB.
- Reuen geboren vóór 01-06-2013 mogen maximaal 15 nesten voortbrengen die na 1 juni 2014
worden ingeschreven in het NHSB.
Voor alle reuen (onafhankelijk van het land van herkomst) geldt dat ze maximaal 5 nesten per
kalenderjaar mogen voortbrengen die ingeschreven worden in het NHSB.
Voor de teven geldt:
- Teven mogen maximaal 3 nesten per leven voortbrengen.
Daarnaast geldt dat zij na de tweede keizersnede niet meer gedekt mogen worden, zie hiervoor ook
de  aanvullende  regels  voor  “Natuurlijke geboorte”.

Naast de verwantschapsregels die al volgens het Kynologisch Reglement gelden mag een teef ook
niet gedekt door haar halfbroer.
Natuurlijke geboorte
Een teef mag niet meer gedekt worden nadat zij tweemaal een keizersnede heeft ondergaan.
Indien een nest op natuurlijke wijze is geboren moet dit binnen 3 dagen na de geboorte gemeld
worden bij de Raad van Beheer. Indien dit niet gebeurt wordt aangenomen en geregistreerd dat de
geboorte via een keizersnede is verlopen.
Wanneer een teef voor 01-02-2013 al één of meerdere nesten heeft voortgebracht tellen deze als
één keizersnede, ongeacht het werkelijke aantal keizersneden.
Er zullen steekproefsgewijs controles door buitendienstmedewerkers worden uitgevoerd, indien er
een natuurlijke geboorte wordt gemeld. Wanneer de fokker niet beschikbaar is op de aangegeven
tijd en er geen andere afspraak gemaakt kan worden, wordt er alsnog vanuit gegaan dat de geboorte
via een keizersnede heeft plaatsgevonden.

