
Geacht Bestuur en aan de leden van de algemene leden vergadering,

Op de laatste Fokgeschiktsheidskeuring zijn de hoogte metingen verricht door een lid.

Echter op de dag zelf waren er al vele die aangaven dat de hoogte niet klopte, maar daar werd een
beetje lachend op gereageerd, soms werd er nogmaals gemeten en dan 1 cm hoger.

Hierop heeft Anita Vankan (door bestuur bedankt FBC lid in de week vooraf aan de FGK) verzocht om
openheid door een foto van de gebruikte laseropstelling, zodat ze deze met een deskundig persoon
kon bespreken en hier in de vereniging adviseren om dit in de toekomst te voorkomen.

Helaas is hier door degene die de metingen heeft verricht negatief op gereageerd en niet bereid
gevonden om een foto aan te leveren, terwijl de opstelling betaald is door de vereniging en het
logisch zou zijn dat het bestuur hierover beslist. Na enig aandringen door Anita heeft de voorzitter
verklaard dat de persoon van de metingen het apparatuur heeft vernietigd en het door de vereniging
betaald bedrag zal terugstorten.

Echter zijn materialen aangeschaft door de vereniging, altijd eigendom van de vereniging en heeft
een lid daarover niets te zeggen en zeker niet te vernietigen.

Tijdens de laatste Algemene Vergadering en tijdens het fokkersoverleg (van beide is door diverse
fokkers de notulen opgevraagd, maar nog steeds niet ontvangen) is door de voorzitter gezegd dat je
door een officiële keurmeester je hond kon laten meten of op de KCM.

Eigenaren van Aafke van het Emerveld en X von Rietleite hebben dit gedaan, ze zijn naar een
keurmeester geweest, deze hebben een keurig rapport gemaakt en ondertekend.

Beide kregen het antwoord na inlevering bij het FBC dat ze niet geldig zijn, omdat het niet heeft
plaats gevonden op een clubmatch georganiseerd door de NVL, of op een tentoonstelling
georganiseerd door de Raad van Beheer, waar tenminste een CAC behaald kan worden.

Als je de metingen van de volgende honden op eerdere activiteiten gemeten door een
keurmeester bekijkt en de 2 hierboven genoemde honden ook door keurmeesters
opgemeten, dan kun je concluderen dat de meting verricht op de FGK niet correct is
uitgevoerd en zou je verwachten dat daar iets aangedaan gaat worden door de vereniging,
helaas denkt de FBC hier anders over gezien de reacties.

O’Sem vh Graafsbos gemeten op leeftijd van 15 maanden op KCM 66 cm. op FGK 63 cm.

Jaites van de Westkerkseberg op de 2 daagse 65 cm. op FGK 61 cm.

Aafke vh Emerveld door een keurmeester 58 cm. op FGK 55 cm. Na protest gecorrigeerd
naar 57 cm.

Bahlou Uit de Nieuwlandpolder op fokkersdag 60 cm. op FGK 55 cm. Na protest gecorrigeerd
naar 57 cm.

Donja op fokkersdag 59 cm. op FGK 57 cm.

X von Rietleite door keurmeester 66 cm. op FGK 61 cm.

Fleur van de Westkerkseberg door een keurmeester 62 cm. op FGK 59 cm.



Hunter van de Westkerkseberg door een keurmeester 63 cm. op FGK 62 cm.

Zoals je hierboven ziet zit er een verschil van 1 à 5 cm. in de meting verricht door deze
persoon op de FGK en de metingen verricht door diverse keurmeesters van waar van wij op
de hoogte zijn, misschien zijn er nog wel meer. Dit is meer dan 25% wat bij ons bekend is en
daaruit kun je toch wel concluderen dat er iets fout is gegaan bij de meting, wat overigens
best eens kan gebeuren, maar helaas bij verzoek om te corrigeren wordt dus geen gehoor
gegeven, terwijl normaal door de FBC de hoogste gemeten hoogte wordt gebruikt wordt er
nu dus niets gedaan. Ook weet Anita (toen lid van de FBC) dat eerder een fokker een dekking
meldde en van de teef geen hoogte was gemeten daarop is door een ander lid van de FBC
contact opgenomen met deze fokker met het verzoek zijn hond te meten, dit kon zij zei
omdat deze fokker ook keurmeester was in Duitsland.

Dit is dus ook geen meting verricht op een de raad van beheer georganiseerde show,
fokkersdag, FGK en of KCM zoals nu door het FBC wordt aangegeven dat dit moet. Ook geeft
ons fokbeleid aan dat dit maar 1 maal dient te gebeuren op een leeftijd van 15 maanden of
ouder.

Nu worden metingen van een lid (die aantoonbaar niet goed is verricht) als norm gepakt en
metingen verricht door keurmeesters niet geaccepteerd, dit lijkt ons niet de correcte manier
van handelen richting je fokkers.

Verder kan het dus voorkomen dat er honden die gemeten zijn die dag en reeds aan de
bovenkant van de rasstandaard zitten nu dus goedgekeurd zijn terwijl dit niet had gemogen.

Wij, als fokkers, verzoeken het bestuur om de honden die door deze meting gedupeerd zijn
de nog eerdere / latere meting te vervangen en de honden fokgeschikt te verklaren.

Met vriendelijke groet,

Angeline de Schutter-van der Heijden

Anita Vankan-Lankhuizen

Karin Helmer


