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Rasfiche : Cavalier King Charles Spaniel
VO = verplichte test of onderzoek opgelegd door de Vlaamse Overheid (enkel voor fokkers in Vlaanderen)

Testen en onderzoeken - TYPE I
Test / Onderzoek

Dry Eye and curly coat - DNA

Methode
DNA test

Frequentie
Eenmalig

Fokadvies

VO

DNA: aanbevolen combinaties :
Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn
Voor meer info: http://www.vfc.vlaanderen/dna-testen/

Episodic Falling (DNA)

DNA test

Eenmalig

DNA: aanbevolen combinaties :
Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn
Voor meer info: http://www.vfc.vlaanderen/dna-testen/

Testen en onderzoeken - TYPE II
Test / Onderzoek

Methode

Frequentie

Fokadvies

VO

Epilepsie

Onderzoek dierenarts

Dekreu : jaarlijks ; Teef : Epilepsie: Vererving (nog) niet bepaald
Volgende combinaties worden aanbevolen: Vrij x Vrij
voor elke dekking
Advies: niet fokken met lijders
Voor info :
http://www.vfc.vlaanderen/uploads/formulieren/epilepsie%2020160108.pdf



Mitral Valve Disease (MVD)
Hartonderzoek

Auscultatie of hartecho

Dekreu : jaarlijks ; Teef : Honden jonger dan 5 jaar met hartruis worden uitgesloten voor de fokkerij,
tenzij fokwaardeschattingen voorhanden zijn.
voor elke dekking
Honden boven de 5 jaar met een hartruis moeten niet uitgesloten worden
op voorwaarde dat ze na de leeftijd van 3 jaar minimaal eenmaal officieel
hartruis vrij bevonden zijn.
Voor info : http://www.vfc.vlaanderen/hart-onderzoeken/



Testen en onderzoeken - TYPE II
Test / Onderzoek

Syringomyelia

Methode
Onderzoek dierenarts

Frequentie
1 x minimum leeftijd 1
jaar, aanbevolen extra
scan na leeftijd van 2.5
jaar

Fokadvies
SM: Volgende combinaties worden aanbevolen:
Categorie 1 x categorie 1
Categorie 1 x categorie 2
Categorie 3 honden worden niet tot de fokkerij toegelaten.
Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/syringomyelia/

VO



Erkende kleuren
Black & tan
Blenheim
Ruby
Tricolor

Fokspecificaties
De Cavalier komt voor in 4 verschillende kleuren. De kleuren mogen door elkaar gebruikt worden voor de fok.
In de standaard staat vermeld dat witte aftekeningen niet gewenst zijn bij Ruby en Black & Tan.
Wanneer je als fokker een whole color (Black & Tan of Ruby) combineert met een parti color (Blenheim of Tricolor) dan bestaat de kans dat er Wholecolor pupjes geboren worden met kleine
witte aftekeningen.
Wie niet deelneemt aan tentoonstellingen hoeft zich geen zorg te maken hieromtrent.
Voor de diversiteit van het ras is het belangrijk dat de 4 verschillende kleuren zoveel mogelijk door elkaar gebruikt worden.

Breedclub

Website

Pejatoyspa (Belgische Pekingees, Japan Chin, Caval

www.pejatoyspa.be

