GOLDEN RETRIEVER (FCI 111)

Ras info

De Golden retriever is energiek, werklustig en gehoorzaam van aard, en wordt dan ook graag gebruikt als gebruikshond zoals hulphond en jachthond,
maar is eveneens uitermate geschikt als graag geziene familiehond.
Een Golden retriever is van oorsprong een jachthond die geschoten klein wild opzoekt en terugbrengt naar de jager. Golden retrievers hebben een
"zachte beet" waardoor ze het wild kunnen apporteren zonder het te beschadigen.
De Golden retriever is een sociale hond en van nature vriendelijk en open. Door zijn ”intelligentie”, “leergierigheid” en “will to please” is hij goed op te
voeden. Golden retrievers worden graag betrokken bij alledaagse bezigheden en maken graag deel uit van het gezin. De Golden retriever is buitengewoon
kindvriendelijk en heeft een grote tolerantie en evenwichtige aard.
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Foto’s

Fokspecificaties
De Golden retriever komt voor in elke tint van goud- tot roomkleur, maar geen rood of mahonie.
Deze tinten mogen door elkaar gebruikt worden voor de fok.
Agressieve of bange Golden retrievers zijn niet rastypisch & dienen niet ingezet te worden voor de fok.
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Verplichte testen
Test

Onderzoek
methode

In te zenden
formulier

Aanbevolen
frequentie

Fok advies opgemaakt door de rasvereniging

Cataract
oogonderzoek

Onderzoek ECVO
oogspecialist

Kopie officieel
ECVO
onderzoek

Dekreu :
jaarlijks
Teef : voor
elke dekking

Vererving (nog) niet bepaald, waarschijnlijk autosomaal recessief
Volgende combinaties worden aanbevolen:
Vrij x Vrij
Advies: niet fokken met lijders

Heupdysplasie

Röntgenonderzoek
dierenarts

Kopie officieel
resultaat NCSA

Eenmalig
vanaf 12
maanden

Epilepsie

Onderzoek
dierenarts

Kopie
resultaat

Dekreu:
jaarlijks
Teef : voor
elke dekking

Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/oog-onderzoeken/
HD heeft een multifactoriële polygenetische vererving.
Advies: Aanbeveling volgens de regels van de kmsh
Volgende combinaties worden aanbevolen:
AxA
AxB
BxB
AxC
BxC
Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/heupen-en-ellebogen/
Vererving (nog) niet bepaald
Volgende combinaties worden aanbevolen:
Vrij x Vrij
Advies: niet fokken met lijders
Voor info :
http://www.vfc.vlaanderen/uploads/formulieren/epilepsie%2020160108.pdf
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Elleboogdysplasie Röntgenonderzoek
dierenarts

Kopie officieel
resultaat NCSA

Eenmalig
vanaf 12
maand

Volgens de regels ven de kmsh
Advies : zeer sterk afgeraden met een som groter dan 2 te fokken d.w.z.
zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/heupen-en-ellebogen/

Aanbevolen testen
Test

Onderzoek methode

Aanbevolen frequentie

Fok advies

Progressieve
Retina Atrofie
(PRA)
oogonderzoek

DNA test
voor PRA 1&2,prcd PRA

Eenmalig

Aanbevolen combinatie:
Vrij x Vrij
Vrij x drager

Algemeen
oogonderzoek

Oogonderzoek ECVO
erkende oogarts

Voor meer info: http://www.vfc.vlaanderen/dna-testen/
Advies: niet fokken met lijders

Jaarlijks

Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/oog-onderzoeken/

Rasvereniging(en) (Enkel de rasverenigingen die het protocol ondersteunen in hun fokbeleid)
GRCB (KKUSH 1094)
Golden Retriever Club Belgium
Belgian Retriever Club (KKUSH 620)

www.grcb.be
www.retriever.be
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