VLAAMSE KOEHOND

(FCI 191)

Ras info
De Bouvier des Flandres is een veedrijvershond. Officieel ondergebracht in de eerst FCI groep van de herdershonden en veedrijvers.
Daar hoort hij thuis naast zijn broertje de Bouvier des Ardennes. Op vandaag is het oorspronkelijke gebruik, het drijven van kuddes vee, sterk gewijzigd,
daarnaast had hij ook nog de taak van waak en verdedigingshond, of politiehond. Door zijn enorme veelzijdigheid en zijn inzicht om moeilijke
Situaties in te schatten is het een zeer gewaardeerde buitenhond, bewaker van eigendommen en hoeves, een verdedigings- en Politiehond.
Door zijn lichamelijke aanleg, geschikt gedrag en grote capaciteiten op gebied van speuren, waken, verdedigen, kan hij op vele gebieden ingezet worden.
Er zijn bouviers die gebruikt worden in vele omstandigheden zoals politiehond, reddingshond, drugshond, assistentiehond en natuurlijk in heel veel
disciplines van de hondensport. Door dat voor bouviers werkeigenschappen zeer belangrijk zijn blijven de aanleg en mogelijkheden sterk aanwezig in het
ras.
De Vlaamse Koehond staat ook gekend als een grote kindervriend die de leden van het gezin nooit in de steek laat. Op vandaag worden Bouviers door hun
veelzijdigheid zeer veel binnenshuis gehouden, ze hebben van nature geen haarverlies (ideaal voor mensen met allergieën), maar vragen wel wat
vachtverzorging. De bouvier neemt graag eigen initiatief en heeft dus ook wat vrijheid nodig, daartegenover is hij heel graag in de buurt van zijn baas.
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Verplichte testen
Test

Onderzoek
methode

In te zenden
formulier

Aanbevolen
frequentie

Fok advies opgemaakt door de rasvereniging

Heupdysplasie

Röntgenonderzoek
dierenarts

Kopie officieel
resultaat
NCSA

Eenmalig
vanaf 12
maanden

HD heeft een multifactoriële polygenetische vererving.
Advies: Aanbeveling volgens de regels van de kmsh
Volgende combinaties worden aanbevolen:
AxA
AxB
BxB
AxC
BxC

Elleboogdysplasie

Röntgenonderzoek
dierenarts

Kopie officieel
resultaat
NCSA

Eenmalig
vanaf 12
maand

Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/heupen-en-ellebogen/
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/

Epilepsie

Onderzoek
dierenarts

Kopie
resultaat

Dekreu:
jaarlijks
Teef : voor
elke dekking

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

(Sub)aortastenose Auscultatie en
Hartonderzoek
indien nodig
hartecho

Kopie
resultaat

Eenmalig
vanaf 12
maand

Voor info :
http://www.vfc.vlaanderen/uploads/formulieren/epilepsie%2020160108.pdf
Advies: niet fokken met lijders
Voor info : http://www.vfc.vlaanderen/hart-onderzoeken/
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Aanbevolen testen
Test

Onderzoek methode

Algemeen
Oogonderzoek

Onderzoek ECVO oogspecialist

Aanbevolen
frequentie
Dekreu:
jaarlijks
Teef : voor
elke dekking

Fok advies
Advies: niet fokken met lijders
Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/oog-onderzoeken/

Rasvereniging(en) (Enkel de rasverenigingen die het protocol ondersteunen in hun fokbeleid)
BCBBF&A (KKUSH 070)
Belgische Club Belge du Bouvier des Flandres

www.lebouvier.be
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