
 

 

 

Beste pupeigenaar,  

 

Namens de Nederlandse Markiesjes Vereniging wil ik u hierbij van harte uitnodigen om deel te nemen 

aan de jongehondenkeuring op zondag 7 april 2019, in Stroe. 

 

De vereniging organiseert deze keuring twee keer per jaar voor alle hondjes uit de nesten die het 

afgelopen halfjaar de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt. Via de Markiesjespost is de lijst met op 

te roepen nesten al eerder bekend gemaakt (onderaan deze uitnodiging staat de lijst ook nog een keer) 

 

De vereniging wil natuurlijk graag zien hoe alle pups zijn uitgegroeid, en welke honden kunnen worden 

ingezet voor een nestje. Voor u als eigenaar is het leuk om op de jonge hondenkeuring de nestbroers 

en -zussen van uw pup weer eens te ontmoeten. Het is geen probleem wanneer uw jonge hond op die 

dag loops is, of gecastreerd. 

 

De Markiesjesvereniging vindt de gezondheid van de Markiesjes enorm belangrijk. Het Markiesje is een 

zeldzaam ras, en is nog altijd in opbouw. Door zoveel mogelijk dieren op gezondheid te onderzoeken 

kunnen wij de populatie goed in de gaten te houden om - waar nodig - bij te sturen.  

Wij hopen dan ook dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid om uw Markiesje te laten keuren en de 

(benodigde) onderzoeken te laten uitvoeren. Op die manier werkt u mee aan het bevorderen van de 

gezondheid van het ras en helpt u mee aan de verdere uitbouw van het ras.  

 

In de bijlage bij deze brief leggen we precies uit wat er allemaal gebeurt tijdens de keuringsdag. We 

vragen u dit document zorgvuldig door te lezen, en uw hondje aan te melden voor de keuringsdag via 

de website van de vereniging. Mocht u nog vragen hebben over de keuring of over de aanmelding, dan 

kunt u deze stellen aan de coördinator van de dag, per mail op het e-mailadres:  

jhk@markiesjesvereniging.nl 

 
 

Praktische details: 

Datum: zondag 7 april 2019,  

Tijd: 10:00 – + 15:30 uur. 

 

Adres:  

Sporthal Jacobushoeve,  

Tolnegenweg 53,  

3776 PV Stroe.  

 

De zaal ligt vlakbij de afrit Stroe van de A1, 

tussen Amersfoort en Apeldoorn. 

 

Aanmelden  

Vanaf 1 maart kunt u uw hond online aanmelden voor de jonge hondenkeuring via de website 

www.markiesjesvereniging.nl.  U ontvangt nog een e-mail met een directe link zodra de 

aanmelding opent. 

 

Wij laten u uiterlijk 1 april weten of uw nest vóór of ná de lunch aan de beurt is, op dit moment vragen 

we u de hele dag te reserveren. Wanneer u deze dag beslist niet kunt: neem dan zo snel mogelijk 

contact op via jhk@markiesjesvereniging.nl (en laat het ook de fokker van uw hond even weten) 

 

http://www.markiesjesvereniging.nl/
mailto:jhk@markiesjesvereniging.nl


 

 

 

 

Kosten  

Deelname aan de keuring plus drie onderzoeken (PL, prcd-PRA en het brede ECVO-oogonderzoek) kost 

all-in € 25,-.  

De kosten voor de jongehondenkeuring worden voor een deel betaald uit de verplichte afdracht die 

fokkers betalen bij de verkoop van hun pups. Deze lage prijs kunnen wij u alleen bieden bij deze nest- 

en jonge hondenkeuring waarvoor uw Markiesje is opgeroepen.  

 

Wij zien ernaar uit om u te mogen begroeten bij deze nest- en jongehondenkeuring (JHK) 

Bijgaand treft u informatie aan over de gang van zaken tijdens de Jongehondenkeuring, wilt u deze 

goed doorlezen?! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Nederlandse Markiesjes Vereniging 

 

 

 

 

 

 

 

De opgeroepen nesten: 

De laatste twee kolommen geven aan of het hele nest al vrij is van PRCD en/of PD 

 
(let op, dit is NIET de volgorde op 7 april! Deze wordt later pas bepaald) 

  



 

 

 

Toelichting op het programma van de jongehondenkeuring  

 

Bij aankomst meldt u zich eerst bij de aanmeldbalie. Hier krijgt u een catalogus en het ringnummer van 

uw hond. 

Speldt u het ringnummer alstublieft zichtbaar op de kleding van degene die met de hond de ring in gaat 
voor de keuring. Dit vergemakkelijkt het zoeken. Op het kaartje kunt u ook zien bij welke onderzoeken 

we uw hond verwachten. Met een chiplezer verifiëren we of we de juiste hond bij de juiste papieren 
hebben. 

Bij de gezondheidsbalie krijgt u daarna uitleg over de onderzoeken en instructies over bijvoorbeeld 
wanneer het druppelen van de ogen van uw hond moet gebeuren. Ook meten we hoe groot uw hond 
is. 

Vervolgens kunt u bij de keuringsring kijken hoe alles in zijn werk gaat en wie weet kunt u alvast één 
van de gezondheidsonderzoeken laten doen, of de individuele foto van uw hond laten maken in de 
fotostudio.  

Uw Markiesje is pas helemaal klaar voor het fokprogramma als alle verplichte onderzoeken met een 
goed resultaat zijn gedaan en het ECVO-oogonderzoek niet langer geleden is dan één jaar.  

De fokadviescommissie van de vereniging beoordeelt alle resultaten, en die worden in de eerstvolgende 

Markiesjespost gepubliceerd: dan kunt u lezen of uw Markiesje inzetbaar is voor het fokprogramma van 
de Nederlandse Markiesjes Vereniging. U ontvangt hiervan geen apart bericht. Wel worden sommige 
uitslagen van de tests rechtstreeks aan u opgestuurd, door de verschillende laboratoria. 

 

Huishoudelijke mededelingen  

Uw hond moet in de zaal en op het terrein aangelijnd blijven. Uitlaten kan buiten het terrein: aan de 

overkant van de straat is een bos. Op het terrein van de camping geldt een opruimplicht. En let u 
erop dat u de hond niet in de tuin laat plassen.  

Mocht er binnen in het gebouw een ongelukje gebeuren, dan wordt er van u verwacht dat u dit zelf 

opruimt. Hiervoor is een emmer met dweil in de zaal aanwezig. Iedere eigenaar is persoonlijk 
verantwoordelijk voor schade die door zijn hond aan derden wordt toegebracht. Schade, in welke vorm 

dan ook, kan nooit op het bestuur c.q. de vereniging worden verhaald.  

 

Voorbereiding op de keuring in de ring 

Ga ruim voor u aan de beurt ben in de ring nog even met uw hond naar buiten zodat hij zijn behoefte 
kan doen. Haal zo nodig een kam/borstel over uw hond zodat u hem op zijn best presenteert. 

Het dragen van een tuigje is voor de keuring in de ring ongewenst. Hierdoor kan de keurmeester de 

hond niet goed beoordelen.  

 

De keuring  

Het is fijn als u zelf in de gaten houdt wanneer uw nest aan de beurt is. Als het zover is wordt u, samen 

met alle nestgenoten van uw hond en de eventueel aanwezige ouderdieren, door de ringmeester naar 
voren gehaald.  

U wacht dan gezamenlijk bij de ingang van de keuringsring tot het vorige nest de ring verlaat.  



 

In de ring volgt u de aanwijzingen van de keurmeester en/of de ringmeester op. Er zal u gevraagd 
worden samen met de nestgenoten en eventueel de (groot)ouderdieren een rondje te lopen. Daarna 

worden de honden individueel gekeurd door de keurmeester.  

Uw hond wordt beoordeeld op de showtafel. De keurmeester zal uw hond betasten om zijn bouw te 
beoordelen. Verder zal de keurmeester u vragen om het gebit te tonen. Dit doet u door voorzichtig de 

lippen op te trekken. De kaken moeten hierbij gesloten blijven. Mogelijk vindt uw hond het wat 
onwennig op tafel en het 'gefriemel' aan hem. Spreek hem dan bemoedigend toe. Hierna zal de 
keurmeester u vragen om uw hond te laten staan op de grond om de hond goed te kunnen beoordelen.  

De keurmeester zal u vragen een aantal keren een stukje te lopen met uw hond. Hierbij beoordeelt de 
keurmeester het gangwerk van uw hond, oftewel, hoe hij loopt. De keurmeester zal u aanwijzingen 

geven hoe u moet lopen (heen en terug, of een driehoekje). U houdt hierbij uw hond links van u. 
Probeer in vlot tempo te lopen zodat uw hond zijn gangwerk mooi kan laten zien.  

Probeer tijdens de keuring en die van de nestgenoten uw hond te laten staan. En hoe makkelijk dat 

misschien ook klinkt, dat valt niet mee. De keurmeester zal, ook al is hij/zij met een andere hond bezig, 
af en toe even een blik werpen op de andere honden. Als alle nestgenoten gekeurd zijn en de 
keurmeester uw nest besproken heeft, is de keuring voor u klaar. U krijgt een doorslag van het 

ondertekende keurrapport mee naar huis.  

Wanneer u inschat dat uw hond bovenstaande handelingen door een vreemde lastig zal vinden, dan is 
het een goed idee om deze handelingen van tevoren met uw hond te oefenen. U zult daar ook bij de 
dierenarts plezier van hebben. 
 

 

Fotostudio 

Gedurende de hele dag is er gelegenheid voor het maken van een individuele foto van uw hond.  
Na de nestkeuring in de ring gaat het hele nest mee met de fotograaf om een foto te maken met z’n 
allen.  

 

De gezondheidsonderzoeken  

Twee onderzoeken zijn bestemd voor alle deelnemende jonge honden.  

1. Het ECVO-onderzoek is een algeheel oogonderzoek door een gespecialiseerde dierenarts. U krijgt 

direct een uitslag van de arts, dr. Anne-Marie Verbruggen. 

2. Het patellaluxatie-onderzoek is een onderzoek naar de knieën van de hond. De hond wordt 

door de arts in verschillende standen bekeken om de beweeglijkheid van de patella's (knieschijven) 

te onderzoeken. U krijgt direct een uitslag van de arts, dr. Bjorn Meij. 

 

Een derde onderzoek plannen we alleen als het nodig is: 

3. Het prcd-PRA DNA-onderzoek Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van een 

erfelijke oogaandoening. Dit onderzoek is alleen noodzakelijk als één van de ouderdieren drager is 

van die afwijking. Dit onderzoek gebeurt met een swab: de dierenarts of de assistent verzamelt met 

een soort wattenstaafje wat wangslijmvlies van uw hond. De uitslag krijgt u na enkele weken per 

mail thuisgestuurd. 
 

 

Wat gebeurt er precies bij de gezondheidsonderzoeken?  

• Bij het patellaluxatie-onderzoek worden de achterpoten van uw hond in diverse posities geplaatst 
om te zien of de patella (knieschijf) vast genoeg zit in de groef. Uw hond wordt op zijn zijkant 

gelegd waarna de specialist het onderzoek zal uitvoeren.  



 

• Voor het ECVO-oogonderzoek moeten de ogen van de honden eerst gedruppeld worden. Dit 
moet enige tijd inwerken voordat het onderzoek plaats kan vinden. Het onderzoek vindt plaats in 
een donkere ruimte.  

• Voor de prcd-PRA DNA-test wordt d.m.v. een swab (een soort wattenstaafje) wat wangslijmvlies 
afgenomen van uw hond.  

 

Tijdens de Jongehondenkeuring kunt u uw hond naast de drie genoemde onderzoeken ook laten testen op de 

neurologische afwijking Paroxismale Dyskinesie. Honden met beide ouders ‘vrij’ hoeven dit onderzoek niet te doen, 

omdat die automatisch al vrij zijn van PD. Dit onderzoek is dus alleen noodzakelijk als een van de ouderdieren 

drager is of wanneer de status van één of beide ouderdieren onbekend is. Overleg even met de fokker, of neem 

contact op via jhk@markiesjesvereniging.nl 

 

Deze test kost tijdens € 70,-.  De Markiesjesvereniging zorgt ervoor dat de bloedmonsters bij de Universiteitskliniek 

in Utrecht komen. De uitslag krijgt u rechtstreeks van de kliniek na enkele weken per mail. 

Voor de PD-test wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen van uw hond.  

Aanmelden kan via de website, bij het aanmelden voor de keuringsdag.  

 
Wanneer u dit onderzoek zelf via de dierenarts laat doen komen de kosten van een consult daar nog bovenop. Dat consult spaart 

u uit als u op de keuring meedoet aan het onderzoek. 

• Voor de PD-test wordt een klein buisje bloed van uw hond afgenomen.  

(De PD-test kán eventueel ook via een swab, maar dan is de test veel duurder (100 euro i.p.v. 70 
euro) omdat deze specifieke test een veel kostbaardere bewerking vergt in het laboratorium. De 
kliniek kan echter niet garanderen dat er voldoende DNA beschikbaar is door een swab en er is 
een kans dat de test opnieuw uitgevoerd moet worden.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte 

Gedurende de keuringsdag kunt u terecht bij de infobalie en gezondheidsbalie, of bij één van de 

gastvrouwen (te herkennen aan de naambadges) 

Maak er een gezellige dag van, samen met de fokker en (de eigenaren van) de nestgenoten van uw 
hond. Met vragen kunt u vooraf terecht bij jhk@markiesjesvereniging.nl. 
 

En bedenk u goed:  

U bent met het mooiste en liefste Markiesje naar deze dag gekomen en hoe het keurverslag 

of de tests ook uitvallen, u neemt ook weer het mooiste en liefste Markiesje mee naar huis! 
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