Fokgeschiktheidsaankeuring
Een fokgeschiktheidsaankeuring (ofwel kortweg aankeuring) is een keuring voor een ras wat

vertegenwoordigt wordt door een rasvereniging, in dit geval de Chodsky Pes Club Nederland (CPCN).
Alleen Chodsky pes met een FCI-erkende stamboom mogen aan de aankeuring van de CPCN meedoen. De
aankeuring is een onderdeel dat bijdraagt tot goedkeuring van je hond als fokteef of dekreu.
Wat houdt de aankeuring precies in?
De fokgeschiktheidsaankeuring is er voor die mensen die geen hondenshow (Kampioenschapsclubmatch
of hondententoonstelling) willen lopen, maar wel de reu of teef willen laten aankeuren voor dekreu of

fokteef. De aankeuring is een aanvulling op het Verenigingsfokreglement, waarin staat vermeld waaraan
de hond moet voldoen om ingezet te kunnen worden in de fokkerij. Naast de diverse gezondheidsregels,
welzijnsregels en gedragsregels hoort daar ook bij dat de hond voldoet aan de exterieurregels. De
aankeuring voorziet in deze laatste, de exterieurregels.

Tijdens de aankeuring wordt er niet alleen naar het uiterlijk en het gangwerk van je hond gekeken, maar
ook of je hond zich netjes gedraagt. De hond moet sociaal zijn en mag geen agressief gedrag laten zien.
Ook mag hij geen gebreken of ziekten vertonen waar hij last van kan hebben. Die kunnen immers

welzijnsbeperkend zijn voor je hond. Dit gebeurt door speciaal hiervoor opgeleide keurmeesters aan de
hand van de rasstandaard. De rasstandaard beschrijft naast de uiterlijke kenmerken (bouw, kleur etc.) ook
het gedrag en de functie die de hond van oorsprong had.
De keurmeesters die door de rasvereniging worden uitgenodigd om de honden aan te keuren voor de

fokkerij zijn door de FCI erkende nationale of internationale rasspecialisten. De aankeuring wordt altijd
gelijktijdig gedaan door twee keurmeesters. De voorgebrachte honden krijgen op de aankeuring van beide
keurmeesters een kwalificatie: de kwalificatie matig, goed, zeer goed, of uitmuntend.
De keurmeesters beoordelen de hond in stand en in beweging. Om een goed totaalbeeld te krijgen,
betasten de keurmeesters de hond. Wat kan een keurmeester willen zien/doen:

●

In stand zetten en blijven staan, gebit tonen en betasten (bij reuen ook het betasten van de
testikels)

●

Het tonen van gangwerk (draven) in een driehoek, op en neer in een rechte lijn en in een ronde.

De beoordeling van de keurmeesters wordt vastgelegd op een aankeuringsformulier. Na ondertekening
van van dit formulier is het resultaat bindend en definitief. De eigenaar ontvangt een kopie van het
aankeuringsformulier.
Leeftijd
Aankeuring voor fokgeschiktheid is mogelijk vanaf een leeftijd van tenminste 15 maanden op de dag van
de aankeuring.

Wanneer voldoende resultaat?
Om bij te dragen aan het worden van een goedgekeurde fokteef of dekreu volgens het
verenigingsfokreglement van de CPCN, moeten de twee keurmeesters de kwalificatie ‘goedgekeurd’
hebben toegekend.

Met deze uitslag voldoet de hond aan het artikel over de exterieur regels uit het
Verenigingsfokreglement van de CPCN (artikel 7.1).

Om een goedgekeurde fokteef of dekreu te zijn onder de vlag van de CPCN, moet de hond uiteraard ook
voldoen aan de andere voorwaarden die zijn opgenomen in het Verenigingsfokreglement. Het
Verenigingsfokreglement is te vinden op de website van de cpcn, www.cpcn.nl
Voorbereidingen
Bij het lopen van een aankeuring zijn er een aantal aandachtspunten:

●

Het is verstandig om voorafgaand aan de keuring een paar lessen ringtraining te volgen bij de
plaatselijke Kynologen Club of hondenvereniging.

●

Verder is het verstandig om de hond te verzorgen. Je kunt bijvoorbeeld de hond naar de trimmer
brengen voor een was- en waaibeurt. Neem een kam of borstel mee om op de dag zelf de vacht
nog even te verzorgen.

●

Tijdens de aankeuring ben je verplicht van je hond de stamboom, het eigendomsbewijs en het
hondenpaspoort mee te nemen waarin de vaccinaties of de titeruitslag vermeld staat.

●

Mocht je hond niet helemaal in orde zijn, of iets besmettelijks onder de leden hebben, is het

verstandig (eigenlijk een ongeschreven regel) om je ingeschreven hond terug te trekken van de
aankeuring.

●

Is je teef loops, dan ben je welkom op de aankeuring. Kom je met een loopse teef, geef dit door
aan de ringmedewerker, houdt afstand van de andere honden en knoop een geel lint aan de lijn of
halsband van de hond.

●
●

Neem de bevestiging van aanmelding van de CPCN mee.
Voor het lopen met de hond is een dunne (show-)lijn gewenst. Voor tijdens het lopen kun je ook
voertjes bij je dragen.

●

Pas je kleding aan de hond aan. Loop bijvoorbeeld niet in een zwarte broek, daar valt je hond op
weg.

●

Neem eventueel een bench (met doek) mee waar je hond rustig in kan liggen. Zorg voor een eigen
drink- en eventueel voerbak.

●
●
●

Neem een stoeltje voor jezelf mee.
Neem voldoende poepzakjes mee zodat je de ontlasting van je hond op kunt ruimen.
En tot slot een goed humeur!

Kosten
De kosten voor een aankeuring van de hond bedraagt in 2022:
●
●

€ 200,- per hond, waarvan de eigenaar (gezins-)lid is van de CPCN
€ 250,- per hond, waarvan de eigenaar geen lid is van de CPCN

De kosten voor deelname moeten vooraf worden voldaan.
Aanmelden
Je aanmelding voor deelname aan de aankeuring kun je mailen naar kcm@cpcn.nl. Vermeld in deze mail de
volgende gegevens:
●

Stamboomnaam van de hond

●

Stamboeknummer van de hond

●

Kopie stamboom

●

De eigen persoonlijke gegevens

Na aanmelding ontvang je van ons meer informatie en een betaalverzoek.
Praktische gegevens
De aankeuring zal plaatsvinden op 27 november 2022 in de middag. Een exact tijdstip zal later bekend
gemaakt kunnen worden. De locatie is Dogcenter Zaltbommel (Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk).

