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Formaliteiten 

Eindelijk zijn de formele verplichtingen die nodig zijn om onze organisatie op te starten allemaal 

gerealiseerd. We staan ingeschreven bij de KvK, we hebben een werkende website en sinds kort 

hebben we ook een betaalrekening zodat we ook aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. 

 

Besluiten minister 

In onze laatste nieuwsbrief maakten we melding van het feit dat de minister snel een besluit zou 

nemen ten aanzien van het door de Raad van Beheer ingediende fokbegeleidingsplan voor het 

fokken met kortsnuitige honden.  

 

Dit plan is begin augustus ingediend. De minister heeft wel mondeling aangegeven geen 

uitzonderingen (op het rapport Fokken met kortsnuitige honden van de faculteit Diergeneeskunde 

van de Universiteit Utrecht) toe te zullen staan.  

Een formeel antwoord op dit fokbegeleidingsplan is er echter niet gekomen.  

 

Volgens de gegevens op de website van de Raad van Beheer is de verboden fokkerij van extreem 

kortsnuitige honden gewoon doorgegaan, ondanks dat op de pagina “Stambomen aanvragen voor 

pups” van de Raad van Beheer expliciet staat: 

“Let op! Per 19 Maart 2019 is het rapport ‘fokken met korstsnuitige honden’ gepubliceerd. Dit 

betekent dat er niet gefokt mag worden met honden die niet aan de criteria voldoen. Meer 

informatie zie de pagina ‘fokken met kortsnuitige honden’.  

 

Het is dan ook niet ondenkbaar dat de minister met aanvullende maatregelen of extra regelgeving 

komt.  

Het ministerie en de inspectie hebben wel op verschillende momenten aangegeven dat, wanneer 

fokkers fokken met ouderdieren die beiden onvoldoende snuitlengte hebben, deze fokkers de wet 

overtreden.  

Waarschijnlijk zijn fokplannen waarbinnen kortsnuitige honden worden gekruist met honden die 

geen normen overschrijden (normale schedels) wel toegestaan.  

Wij gaan er van uit dat bij ons aangesloten fokkers kunnen rekenen op de goedkeuring van 

dierenartsen en van de overheid. 
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Aanmelden fokkers   

Een aantal fokkers heeft aangegeven te zullen gaan fokken op basis van het beleid van 

Dogsconnected. Ze zullen de komende periode gebruiken om te gaan voldoen aan de gestelde eisen 

en hopelijk kunnen we na de zomervakantie de eerste geboren pupjes op onze website publiceren. 

Natuurlijk gaan we proberen om steeds meer fokkers enthousiast te maken voor onze organisatie. 

Op dit moment hebben fokkers geen enkele moeite om geboren pups te verkopen.  

De vraag is, wellicht door de lock down, enorm toegenomen.  

Dogsconnected hoopt, wanneer de situatie weer normaliseert, een goedwerkend platform te zijn 

waardoor fokkers hun verantwoord gefokte pups aan de juiste geïnteresseerden te kunnen 

verkopen. 

 

 

Outcross methodes 

Er zijn veel manieren om aan outcross te doen. Binnen populaties rashonden maakte men veelal 

gebruik van de druppelmethode. Er wordt dan een hond van een ander ras ingekruist en daarna 

worden de nakomelingen weer gekruist met het ras van waaruit het outcross project plaats vindt.  

Alle beetjes helpen natuurlijk maar de genetische diversiteit die de hond van het andere ras heeft 

ingebracht zal bij elke verdere generatie behoorlijk afnemen.  

Ook voor de kortsnuitige honden zal deze methode in vrijwel alle gevallen ontoereikend zijn. De 

snuitlengte zal bij elke volgende generatie weer afnemen waardoor ook de oorspronkelijke 

ademhalingsproblemen zullen terug keren.  

Dogsconnected werkt aan een document waarin ook andere methodes staan beschreven. Dit kan 

fokkers helpen bij het opstellen van fokprogramma’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Outcross neemt een behoorlijke vlucht 

Vooral bij de Mopshonden worden steeds meer nestjes geboren waarvan de vader niet een 

Mopshond is maar een hond van een ander ras of een kruising van rassen. De Mopshond is 

inmiddels gekruist met: 

 

Foto 1.  Kruising mopshond x Shiba (kennel Dexterous Rascals, M. Sterk) 

Foto 2.  Kruising mopshond x patterdale terriër 

Foto 3.  Kruising mopshond x poedelx (kennel Fan Allemastate, M. Gerritsen) 

Foto 4.  Kruising mopshond x border terriër (kennel Oogappel Diesajn, O. Meijboom) 

Foto 5.  Kruising mopshond x whippet (kennel Tres Beau, M. vd Vendel) 

Foto 6.  Kruising mopshond x Parson russell terriër (kennel Be My side puggies, G. vd Pol) 

Foto 7.  Kruising mopshond x mops/staffordshire bullterriër 

Foto 8.  Kruising mopshond x mops/shiba  

Foto 9.  Kruising mopshond x staffordshire bullterriër 

 

Er zijn dus inmiddels behoorlijk wat hondjes die gefokt zijn uit de Mopshond maar een mooi gezond 

schedeltje hebben.  



 

Op weg naar een fokprogramma voor de kortsnuitjes 

Dogsconnected zal een fokprogramma schrijven waardoor deze fokkers met elkaar een nieuwe 

populatie honden kunnen opbouwen met een fijn en vriendelijk karakter en een gezond lichaam. 

Misschien is dit wel de opmaat richting een nieuw Nederlands ras. Voorwaarde is dan natuurlijk wel 

dat de stamboeken geopend worden zodat de gezondheid steeds verder kan worden verbeterd door 

het inkruisen van de juiste honden met de gewenste eigenschappen. 

Wordt vervolgd!!   

 

 

 


