FOKKERIJVERGADERING
WOENSDAG 10 OKTOBER 2018 OM 19.30 UUR
TE WOUDENBERG
Geïnteresseerde "niet fokkers" worden vooral ook uitgenodigd!
Een Fokkerijvergadering is voor FRC leden de gelegenheid om met elkaar te praten over
ons ras en de toekomst ervan. Mede door uw inbreng wordt het een inspirerende avond.
Adres:
De Camp Sport & Cultureel Centrum
Bosrand 15
3931 AP Woudenberg
www.decamp.nl
Voorlopige agenda:
1. Vaststellen Agenda
2. Concept notulen Fokkerijvergadering 7 Februari 2018
3. Voorstel: Opnemen Verplicht Gonio onderzoek in het VFR

Alle ouderdieren geboren na 1 januari 2017 moeten verplicht zijn onderzocht op
IridoCorneal Angel Abnormality, ICAA.
Bij ouderdieren geboren voor 1 januari 2017 dient een van de ouderdieren vrij te zijn
van ICAA, het andere dier kan
of: niet onderzocht zijn (geboren voor 1 januari 2017)
of: niet vrij zijn.
Het volgen van het ECVO-advies om het gonio onderzoek om de 3 jaar te herhalen.
In de database wordt nu bij een tweede gonio onderzoek “het jaartal”benoemd.
Honden met de uitslag ICAA ernstig worden uitgesloten van de fokkerij.
Daarna monitoren.
Advies Dr. Stades: honden met de beoordeling ICAA ‘ernstig’ uit te sluiten van de
fokkerij. Dit is ook het advies van het ECVO panel. De term ’onbeslist’ is komen te
vervallen op het nieuwste ECVO formulier.
4. Ingekomen stuk fokken met Cataract. Punt wordt vanwege volle
agenda doorgeschoven naar de volgende Fokkerijvergadering (zie
bijlage)
5. Flatcoat Insight Waar staan we nu?
6. Lezing Pieter Oliehoek

Pieter Oliehoek is opgeleid als populatiegeneticus in Wageningen. Hij is betrokken
bij de fok van met uitsterven bedreigde diersoorten in gevangenschap en heeft grote
affiniteit met de fokkerij van rashonden en had voorheen IJslandse honden. Zijn
kracht zit hem in het ontwikkelen en bedenken van methodes en manieren om
fokkers concreet te helpen. Pieter is een benaderbare spreker en zeer gepassioneerd
als het gaat om diversiteit en selectie, founders en mean kinship. Hij was één van de
hitsprekers tijdens de Kennistour 2017 van de Raad van Beheer en we zijn dankbaar
dat hij zijn kennis met ons wil komen delen.

7. Pauze
8. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan Pieter
9. Rondvraag
10.SLUITING VERGADERING

Volgende fokkerij vergadering vindt plaats op woensdag 6 februari 2019

