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In deze brochure proberen wij jou als (aanstaande) fokker wat meer 

informatie te geven over alle aspecten die bij het fokken komen kijken. We 

beschrijven dit stap voor stap. Zo weet je snel wat je nog moet doen om de 

dekking en bevalling succesvol te laten verlopen. 

Wil je fokken onder de vlag van de NTC? Meld je dan aan op www.tamaskan-dog.nl/fokken-onder-de-

ntc . De inschrijving kost € 25 per jaar en dien je vooraf te voldoen. Je krijgt dan toegang tot de officiële 

fokkerspagina, waar alle documenten te vinden te zijn die je nodig hebt om te fokken onder de NTC. 

Ook vind je hier een handig overzicht van alle te doorlopen stappen. 

Voor de dekking 
Voordat je kunt beginnen met de fokplannen, zal eerst gekeken moeten worden naar de hond 

waarmee je fokplannen hebt. Deze hond moet voldoen aan een aantal eisen, zoals gezondheidstesten, 

maar ook karaktertesten en het exterieur. De verplichte en aanbevolen eisen zijn terug te vinden in 

het fokreglement. Dit reglement is te vinden op: www.tamaskan-dog.nl/ntc/fokreglement . Hier is in 

opgenomen welke testen je dient af te nemen bij de hond en op welke leeftijd. Een overzicht van de 

testen staat tevens ook achteraan in deze brochure, inclusief de kosten hiervan, waar en hoe je ze kunt 

laten afnemen en verdere toelichting. 

Vervolgens dient de teef bij de NTC geregistreerd worden. Zendt hiervoor een mail naar: 

info@tamaskan-dog.nl. Voeg hier als bijlage de testresultaten van de teef bij. Je krijgt een 

aanvraagbevestiging terug met daarin de betaalspecificaties opgenomen. Het registreren kost € 10 per 

hond. Zodra de betaling ontvangen is, ontvang je bericht dat de registratie voltooid is. Je kunt 

eventueel ook de dekreu laten registreren. De NTC helpt dan bij het zoeken naar een geschikte teef. 

Wil je advies met betrekking tot mogelijke dekpartners van jouw hond? Neem dan contact op met de 

fokadviseur via info@tamaskan-dog.nl. Let op: heeft je Tamaskan al een NTC stamboom, hoef je niet 

meer te registreren 

Heb je een keuze gemaakt? Neem contact op met de eigenaar of fokker van de dekpartner en bespreek 

de mogelijkheden. Zijn jullie beide akkoord? Meldt de combinatie dan aan via de fokkerspagina. Voeg 

de testresultaten van de dekreu bij. Het bestuur onderzoekt de combinatie en probeert dit binnen 

twee weken terug te koppelen. Bij akkoord kun je verder met de volgende stap! 

Het is verstandig gebruik te maken van een dekovereenkomst. Een voorbeeld hiervan vind je terug op 

de fokkerspagina. Hierin kun je ook de dekprijs opnemen. Gebruikelijk is € 200 per levende pup met 

een bereikte leeftijd van 2 weken. Bij bijvoorbeeld een nestje van 5 pups die na 2 weken allen levende 

zijn, ontvangt de dekreu eigenaar € 1.000. Maak hier duidelijke afspraken over, ook over het moment 

van betalen! 

De NTC publiceert de combinatie in het eerstvolgende Clubblad, op de Facebookpagina en de website.  

Begin op tijd met het opstellen van een wachtlijst. We raden aan ten minste 10 geschikte kandidaten 

op de wachtlijst te hebben staan vóór de dekking plaatsvindt. Dit gezien de grote worpen van de teven 

en eventuele afzeggingen. Denk ook goed na over de pupprijs en eventuele aanbetalingen. De 

adviesprijs staat op www.tamaskan-dog.nl/ntc/prijzen/. De kosten per test staan verder in deze 

brochure. Potentiële pupkopers kun je het beste screenen a.d.h.v. een vraaglijst en vervolgens 

persoonlijk ontmoeten alvorens ze op de lijst komen. Een voorbeeld vraaglijst vind je ook op de 

fokkerspagina. 
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Verdiep je van tevoren goed in de dekking zelf. Kijk filmpjes en spreek andere fokkers hierover. De 

dekking is vaak een hectische gebeurtenis met verschillende risico’s. Zorg dat je weet wat hier allemaal 

bij komt kijken alvorens je hieraan begint. 

De dekking 
Het is zover: de teef is loops. Dit duurt meestal zo’n 21 dagen. De teef is over het algemeen tussen de 

11de en 13de dag het meest vruchtbaar. In de praktijk is gebleken dat dit bij de Tamaskan wel eens kan 

afwijken. Je kunt het beste progesteron (laten) prikken. Meestal begin je hiermee rond dag 7 of 8 van 

de loopsheid, en prik je om de dag. Bespreek dit met jouw dierenarts, de kosten variëren namelijk per 

regio. Houdt er rekening mee dat de Tamaskan sterk kan afwijken van andere honden en standaarden. 

Begin dus wat eerder met prikken om te bepalen of de stijging voldoende is om de dekking plaats te 

laten vinden. Als de meest vruchtbare periode is aangebroken, dient de dekking binnen 24 uur plaats 

te vinden. 

Het is gebruikelijk dat de teef naar de reu reist. Bespreek dit met de andere fokker / eigenaar. Zorg 

voor een rustige locatie. Zorg dat de honden alleen zijn, zonder andere honden, kinderen of andere 

afleidingen. Tijdens de dekking zijn reu en teef met elkaar verbonden. De zaadlozing vindt plaats ná 

het ‘rijden’. De honden komen dan kont tegen kont te staan, doordat de reu zijn achterpoot over de 

rug van de teef slaat en blijven gekoppeld. Deze situatie is voor beide honden erg pijnlijk bij beweging, 

houdt de honden dus rustig. Dit kan soms wel 45 minuten duren. Zorg daarbij dat ze zo min mogelijk 

bewegen. Maak eventueel gebruik van een dekmeester, de kan helpen bij de begeleiding. 

Direct na de dekking dienen de honden uit elkaar te worden gehaald om een eventueel conflict te 

voorkomen. Wandel nog even rustig met de teef alvorens deze naar huis gaat. Mocht er een tweede 

dekking plaatsvinden, houdt er dan rekening mee dat de reu ten minste 8 uur moet herstellen. 

Na de dekking 
Na de dekking gaan beide partijen uit elkaar. De dekreu heeft nu geen verplichtingen meer, het is 

afwachten of de dekking succesvol is geweest. 

Na 28 tot 32 dagen na de dekking kan een echo worden gemaakt bij de dierenarts. Er wordt dan 

gekeken of de dekking succesvol is verlopen en er wordt een indicatie van het aantal pups gegeven. 

Stel de pupkopers hiervan op de hoogte. Besluit voor jezelf welke kopers eventueel voorrang krijgen. 

Als de teef 5 weken drachtig is, verhoog je de voeding met 50%, verdeelt over drie porties per dag. De 

teef is gemiddeld 63 dagen drachtig. 
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De bevalling 
Ontworm de teef vóór de bevalling plaats gaat vinden. 

Zorg dat de werpkist, uitzuiger, weegschaal, warmtelamp, steriele schaar en schone handdoeken 

klaarliggen voor de bevalling. Tijdens de bevalling is het belangrijk dat de teef voldoende rust en ruimte 

krijgt. Begeleidt de teef, maar geef haar voldoende ruimte het eerst op natuurlijke wijze te laten 

verlopen.  

Het kan verstandig zijn een (ervaren) buddy te vragen om eventueel tijdens de bevalling te helpen. 

Mocht er onverhoopt iets misgaan of mocht het jouw eerste keer zijn, is het prettig om terug te kunnen 

vallen op iemand met meer ervaring. Een buddy kan een andere fokker zijn of iemand binnen of buiten 

de Club met deze ervaring. Vraag hier gerust naar binnen de Club! Houdt de dierenarts ook op de 

hoogte, dan kan deze eventueel snel aanwezig zijn indien nodig. 

Vanaf de bevalling verdubbel je de voeding met het normale patroon, verdeelt over 4 keer per dag. Als 

de teef zere tepels krijgt kun je wat uierzalf proberen om dit iets te verzachten. Wanneer de pups KVV 

gevoerd worden na een aantal weken, let er dan op dat ze voldoende eiwitten binnenkrijgen. 

Na de bevalling 
Wacht met bezoek tot de puppy’s ten minste 2 weken, bij voorkeur 3 weken oud zijn. Dit vanwege 

infectiegevaar.  

Verder zijn er een aantal belangrijke mijlpalen: de pups dienen bij 6 weken geënt en gechipt te worden 

door de dierenarts. Daarnaast dienen ze regelmatig ontwormt te worden bij 4, 6 en 8 weken. Met 7 

weken wordt er een puppytest afgenomen. Dit is als het ware een soort kleine gedragstest, waarbij de 

karaktertjes van de pups zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Aan de hand van de test kun je 

bepalen wat de geschikte baasjes worden van de pups. Vergeet je niet op tijd aan te melden voor de 

puppytest, dit kun je doen op de fokkerspagina of door zelf een keurder te contacteren. 

 

Tijdens het opgroeien moet je ook regelmatig de pups wegen. De eerste week dien je 2 keer per dag 

te wegen, tot week 4 elke dag, daarna om de paar dagen. Zo zie je wanneer een pup bijvoorbeeld niet 

voldoende eet. Afvallen is in het eerste stadium absoluut niet goed. 

Er dient bij de pups ook een ouderschapstest te worden afgenomen. Dit kan onder andere via Embark, 

als beide ouders ook een Embark hebben. Anders zal er anders getest moeten worden. 

Voor meer informatie voor zaken na de geboorte, zoals de koopovereenkomst en het socialiseren van 

de pups, verwijzen wij je door naar de fokkerspagina. Hier is een voorbeeld koopovereenkomst en 

uitgebreid socialisatieprogramma opgenomen. Ook is het belangrijk de pupkopers een aantal zaken 

mee te geven. Denk aan de paspoorten van de pups, een mapje met informatie over de ouderhonden, 

voer, beweging en dergelijke. Zorg dat deze administratieve zaken zijn afgehandeld vóór overdracht 

van de puppy. 

Het is aan te raden de pupkopers te adviseren binnen de eerste week een bezoekje langs de dierenarts 

te brengen. Zo is voor beide partijen duidelijk of de pup op dat moment gezond is opgeleverd. 
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De gezondheidstesten 
Zoals aan het begin van de brochure vermeldt, moet de hond vooraf op een aantal punten gekeurd 

worden. Hieronder een overzicht van de af te nemen testen volgens het fokreglement. Wij adviseren 

om de testen in onderstaande volgorde af te laten nemen. 

Benodigde test Waar te doen Kosten Duur tot uitslag 

HD en ED 
 

BVA of FGH +/- €200 tot €300, combinatie 
HD met ED, afhankelijk van 
locatie en beoordelaar. 

BVA: 6-8 weken (post) 
FGH: Direct 
 
BVA: sinds 2017 ook 
online, dit is sneller en 
goedkoper. Hier is nog 
geen ervaring mee. 

Degeneratieve 
Myelopathie (DM) 

Van Haeringen lab 
In de Embark 

+/- €50,- 20 werkdagen 

Dwerggroei 
(soms verplicht) 

Van Haeringen lab +/- €50,- 10 werkdagen 

ECVO Meerdere locaties in NL +/- €50,- Direct 
Embark TDDP via NTC +/- €140,- 

$156,25 
+/- 6 weken 

Patella luxatie 
(soms verplicht) 

Meerdere locaties in NL Gratis bij FGH HD-ED test 
Anders €40,- tot €55,- 

Direct 

Testikels Dierenarts Bij een consult Direct 
MDR-1 
(niet verplicht) 

Van Haeringen lab 
In de Embark 

+/- €70,- 10 werkdagen  

Exterieurkeuring Keuringsdag +/- €30,- Direct 
Gedragskeuring Keuringsdag +/- €20,- Direct 

 

HD en ED 
HD betreft de heupen van de hond, ED betreft de ellebogen. Beide moeten gezond verklaard worden 

om de hond in te mogen zetten voor de fok binnen de Club.  

 

Foto’s kunnen op meerdere locaties gemaakt worden. Kosten zijn afhankelijk van de locatie. Zo kun je 

de foto’s door een dierenarts in Nederland laten maken, om vervolgens de foto’s naar Engeland te 

sturen voor de beoordeling. Dit wordt dan beoordeeld door de BVA. Let wel op: deze manier van 

beoordelen kost ruim € 300 en neemt enkele weken in beslag. Ook zijn de formulieren die door de 

dierenarts ingevuld moeten worden, vrij uitgebreid.  

Een lijst met dierenartsen die dit mogen is hier te vinden: 

- www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-

gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-gezondheidsonderzoeken 

 

Het voordeel is echter dat je een zeer uitgebreide score krijgt bij de BVA, op basis van een cijfer. Hoe 

lager het cijfer is, des te beter / gezonder de heupen of ellebogen van jouw hond. Wanneer jouw hond 

BVA score tussen 0 en 18 voor de heupen als resultaat krijgt, is dit akkoord voor de fok. Voor de 

ellebogen moet er een score van 0 uitkomen om goedgekeurd te worden voor de fok. 

 

En andere, snellere en goedkopere optie is de beoordeling volgens de FGH-standaard. Deze 

beoordeling kan alleen bij Dierenkliniek Putten en Dierenkliniek Eersel gedaan worden. Deze 

dierenartsen maken zelf de foto’s en geven direct de beoordeling. Alhoewel de testscores hier wat 
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minder uitgebreid zijn, heb je dus wel direct het resultaat binnen en de kosten liggen aanzienlijk lager, 

onder de € 200 voor HD en ED samen. Bezoek hun websites voor de contactgegevens en geef aan dat 

je de FGH-beoordeling wilt laten afnemen voor HD en ED. De FGH-beoordeling moet FGH-A zijn om 

goedgekeurd te worden voor de fok. 

Deze testen kunnen vanaf een leeftijd van 18 maanden gedaan worden. Zorg ervoor dat 

stamboomnaam, chipnummer en paspoort mee zijn. De formulieren staan op de fokkerspagina. 

 

DM, Dwerggroei en MDR-1 
Deze testen worden gedaan op basis van DNA bij het van Haeringen lab. Door het (zelf) afnemen van 

een ‘swab’ van de hond en deze op te sturen naar het laboratorium, wordt de test uitgevoerd. De 

swab dien je aan te vragen bij het laboratorium. Je ontvangt dan een aantal kleine borsteltjes, 

waarmee je slijm / speeksel bij de hond afneemt. Een uitgebreide toelichting hierop wordt bij het 

leveren van de swaps gegeven en is terug te vinden op de website van het laboratorium. Om deze 

testen, en daarmee de swabs, aan te vragen, ga naar de onderstaande links: 

 

 DM:  

www.vhlgenetics.com/Webshop/Testdetails/tabid/258/ProdID/380/Language/nl-

NL/CatID/6/Degeneratieve_Myelopatie_DM_partner_lab.aspx 

 Dwerggroei: 

www.vhlgenetics.com/Webshop/Testdetails/tabid/258/ProdID/166/Language/nl-

NL/CatID/6/Hypofysaire_dwerggroei_.aspx 

 MDR-1:  

www.vhlgenetics.com/Webshop/Testdetails/tabid/258/ProdID/123/Language/nl-

NL/CatID/6/MDR1.aspx 

 

MDR-1 is officieel niet verplicht, maar wel aan te raden. Om goedgekeurd te worden voor de fok, 

moeten de resultaten ‘vrij’ of hooguit ‘drager’ zijn voor bovenstaande testen. Wanneer de hond drager 

is, zal de dekpartner vrij moeten zijn. Deze testen kunnen op elke leeftijd gedaan worden. 

 

Embark 
Dit geeft op basis van DNA een beeld van jouw hond. Denk hierbij aan vachtkleuren die overgedragen 

kunnen worden aan de pups, maar ook bepaalde erfelijke aandoeningen worden hierbij getest. Ook 

dit werkt aan de hand van swabs die je zelf kunt afnemen of door de dierenarts af kunt laten nemen. 

Je dient hiervoor de ‘testkit’ op te vragen. Via de mail (info@tamaskan-dog.nl) kun je dit aanvragen. 

Na het terugsturen ontvangt je een aantal weken later het resultaat. Deze is online te bekijken en 

kan vanuit daar gedeeld worden met de Club, door middel van een vinkje. Deze test kan op iedere 

leeftijd worden afgenomen. 

Indien beide ouders getest zijn bij Embark, kan er voor de pups ook een ouderschapstest gedaan 

worden. Als je via de NTC fokt is er een leuke korting. 

Patella luxatie 
Een gespecialiseerde dierenarts zal een onderzoek uitvoeren op de knieën van de hond. De knieschijf 

ligt normaal gesproken in een kraakbeensleuf aan het onderste gedeelte van het bovenbeen. Bij 

patella luxatie schiet deze van zijn plaats (naar binnen of naar buiten). Er kan worden gefokt wanneer 

beide ouderdieren “vrij” getest zijn. In uitzonderlijke gevallen kan er toestemming worden verleend 

aan combinaties waarvan 1 ouderdier “graad 1” is en het andere ouderdier “vrij” is.  
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Exterieur- en gedragskeuring 
Daarnaast dient de hond ook een exterieurkeuring (keuring van de uiterlijke eigenschappen van de 

hond) en een gedragskeuring (keuring van het karakter van de hond) te ondergaan. Deze testen 

leiden niet of zeer zelden tot een afkeuring, maar zijn wel belangrijk voor het vinden van een 

geschikte partner voor de hond. Bepaalde, minder gewenste eigenschappen kunnen zo 

gecombineerd worden met een hond die deze eigenschappen niet of amper bezit.  

 

Eenmaal per jaar organiseert de Club een keuringsdag waarop deze testen afgenomen worden. De 

keuringen kunnen ook op eigen initiatief bij een erkende keurder en gedragsspecialist gedaan 

worden. Neem van tevoren wel even contact met het bestuur op in dit geval zodat er geen 

onduidelijkheden zijn met betrekking tot goedkeuring van de keuring. 

 

Deze keuringen mogen vanaf een leeftijd van 20 maanden gedaan worden. 

 

ECVO 
De ECVO betreft een oogtest, en kan op veel locaties in Nederland worden afgenomen. Voor een 

actuele lijst kijk op: 

- www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/ecvo-

oogonderzoek 

 

Deze test is wel maar 1 jaar geldig. Vaak word deze test dus als laatste pas gedaan.  

 

Let op: als alle andere testen gedaan zijn van zowel de teef als de reu, en enkel de ECVO nog afgenomen 

moet worden, kun je wel al een combinatieaanvraag indienen bij de Club. Mocht de combinatie juist 

zijn, dan kan in overleg al een officiële aankondiging gedaan worden onder voorbehoud van de ECVO-

resultaten! 

 

 

 

 

 

Bij vragen of onvolledigheden, twijfel dan niet om contact op te nemen met het bestuur. Wij helpen 

je graag verder op weg! 

 


