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Cupidog 

De organisatie Cupidog zal stoppen met de begeleiding van fokkers en het bieden van een platform 

voor deze fokkers. Omdat het verantwoord fokken binnen de wettelijke kaders een belangrijke 

overeenkomst is tussen Cupidog en Dogsconnected, zullen de bij Cupidog aangesloten fokkers door 

Cupidog geadviseerd worden zich aan te sluiten bij Dogsconnected. Wij hopen deze fokkers 

uiteraard van harte welkom te mogen heten en zullen dan met elkaar vorm en inhoud geven aan 

fokkerij waarbinnen gezondheid altijd prevaleert boven rasspecifieke idealen op het gebied van 

uiterlijk. Het streven naar een, vanuit een rasstandaard beschreven beeld ten aanzien van het 

uiterlijk, kan onze hobby voor een deel van de fokkers zeker een extra dimensie geven, maar het 

mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en het welzijn van de honden. 

 

Besluiten Raad van Beheer 

De Raad van Beheer heef eindelijk het besluit genomen om gevolg te geven aan haar statutaire 

verplichting tot uitvoering van de wettelijke regels en de daarop gebaseerde 

uitvoeringsvoorschriften op het gebied van de gezondheid en het welzijn van honden. Ze staakt het 

faciliteren en stimuleren van illegaal gefokte kortsnuitige honden met schadelijke uiterlijke 

kenmerken door te stoppen met het verstrekken van stambomen hiervoor. Op de eerstvolgende 

ledenvergadering zal de Raad van Beheer aan haar leden een voorstel presenteren waarin geboren 

pups uit illegale combinaties wel een afstammingsbewijs krijgen. De Raad houdt dus geen rekening 

met het scenario dat fokkers zich aan de wet gaan houden en anticipeert al op het illegaal 

voortzetten van de fokkerij. Er zal dus geld verdiend worden aan deze illegale fokkerij wanneer dit 

voorstel wordt aangenomen. Tot op de dag van vandaag liggen er nog geen concrete voorstellen om 

honden (van andere rassen) met een gezonde schedelvorm in te kruisen in deze probleemrassen.  

Omdat de Raad van Beheer steeds aan deze illegaal fokkende fokkers heeft beloofd om hen te 

steunen zijn deze fokkers nu boos. De bestuurders van rasverenigingen hebben aangegeven een 

motie van wantrouwen tegen het bestuur in te zullen dienen omdat ze hun fokkerij (in strijd met het 

besluit houders van dieren) willen voortzetten. We leven in een rare wereld…. 
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Fairdog 

Participatie van Dogsconnected binnen Fairdog wordt lastig. De Raad van Beheer is een grote en 

invloedrijke partij in de stuurgroep en de verschillen van inzicht tussen hen en ons zijn enorm. 

Samenwerken met een partij die de illegale import van pups aan wil pakken en ondertussen zelf 

illegaal doorfokt is voor ons niet erg geloofwaardig. 

 

Beleid NVWA 

De NVWA heeft inmiddels door publicaties en flyers klip en klaar uitgelegd dat er alleen nog met 

kortsnuitige honden mag worden gefokt wanneer deze, op basis van outcross, worden gekruist met 

honden met een gezonde vorm van de schedel. Door de weigerachtige en defensieve houding van 

de Raad van Beheer, de betreffende rasverenigingen en het overgrote merendeel van deze fokkers 

ziet de overheid zich kennelijk genoodzaakt om niet alleen te bepalen wat er verboden wordt maar 

om ook richting te geven aan de wijze waarop rassen wel verbeterd dienen te worden.   

Gelukkig is deze nieuwe normering vanuit de NVWA volledig in lijn met ons beleid en onze visie. We 

zien het dan ook als steun in de rug vanuit een overheid die op het gebied van dierenwelzijn dus 

duidelijk het voortouw neemt. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/huisdieren-fokken/regels-voor-dierenartsen-

over-fokbeleid-kortsnuitige-honden 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-

katten/documenten/dier/dierenwelzijn/welzijn/publicaties/fokken-met-gezelschapsdieren-ken-de-

regels 

 

Artikel over outcross strategieën  

Dogsconnected heeft onlangs een artikel gepubliceerd waarin outcross strategieën beschreven 

staan. Er staan modaliteiten in die fokkers kunnen gebruiken in hun projecten. De vanuit de 

wetenschap reeds opgedane kennis wordt genoemd en uitgelegd. We hopen dat we fokkers hiermee 

een extra instrument geven om hun fokkerij kwalitatief hoogwaardig in te richten. Het fokken op 

basis van outcross vraagt van fokkers veel meer kennis op het gebied van genetica. We proberen 

ons daarom in de toekomst vooral te richten op het genereren van kennis op dit gebied. 

 

Bejegening “outcrossende” fokkers en voorstanders van outcross.  

Er is op social media een enorme stroom op gang gekomen waarin ook bij Dogsconnected 

aangesloten kynologen worden beledigd, geïntimideerd en bedreigd. De bedreigingen en 

beledigingen komen uit de hoek van fokkers die de mogelijkheden om illegaal door te fokken met 

extreem kortsnuitige honden met de dag zien afnemen.  

We roepen deze fokkers op om al deze energie te steken in fokprogramma’s die de gezondheid van 

honden werkelijk zullen verbeteren. Waar nodig zullen we excessen melden bij de politie en bij het 
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bestuur van de Raad van Beheer. Het zijn immers de bij hen aangesloten fokkers die zich 

schandelijk te buiten gaan aan dit gedrag. 

 


