
 

 

Avl  

Går du med tankerne om at lave et kuld hvalpe, eller ønsker at din hund skal indgå i avl, vil jeg 

anbefale at I søger råd og vejledning hos en opdrætter. Det er ikke så let at forstå at der skal så 

meget forberedelse til før et kuld hvalpe. Og der er rigtig meget viden at hente med vores race 

Kooikerhondje. Så alle muligheder er der - med den rette hjælp.  

Det kræver meget tid og lyst for at opdrætte et kuld hvalpe.  

Jeg har igennem mange år lært og været nysgerrig på hvordan det er at være opdrætter.  

Jeg har søgt meget viden, ved at tage kurser, været til foredrag og taget til symposium i 

Kooikerhondje’s hjemland Holland og derudover er jeg medlem af nogle af de andre udenlandske 

Kooikerhondje klubber. Og deler gerne erfaringer med andre Kooikerhondje opdrættere.  

 

For mig er det vigtigste at avle efter den Hollandske Kooiker Klubs avlsanbefalinger, hvilket vil sige 

at en avlshund skal godkendes til avl før den skal bruges, det tager 2½ til 3 år før en tæve er klar til 

at blive brugt i avl, lidt før med en hanhund. Det frarådes for førstegangs tæver at avle hvis de er 5 

år og op efter, der er stor risiko for komplikationer i forbindelse med drægtighed/fødsel.   

Der er sundhedstest som Øjenlysning (testes for arvelige øjensygdomme), Patella luxation (Løse 

knæled – som kan være arvelig), ENM (Hereditary Necrotising Myelopathy) også kendt som 

Kooikerlammelse er en arvelig sygdom. Andre arvelige sygdomme er epilepsi og polymyositis, som 

der skal være opmærksomhed på i avlshundes linier.  

Den Hollandske klub har et Clubregister hvor alle Kooikerhondje bliver registreret, og der er en 

database Zoo Easy man kan købe brugeradgang, der finder jeg alle de oplysninger om 

forældredyrene samt deres aner, derudover har jeg også købt adgang til det tyske Kooikerhondje 

klub’s program.  

Der kommer snart et nyt program vi kan bruge, hvor det er muligt at finde en egnet kombination 

globalt. Det giver god mening, for at vi kan sprede generne så meget som muligt.  

For at finde en egnet kombination til et kommende kuld og helst med så lavt indavlskoefficient, 

bruger jeg flere år på at finde en hanhund til min avlstæve. Jeg tager normalt til Clubshow i 

Holland hvert år for at få kontakt til andre opdrættere/hanhunde ejere.  

Der bliver talt meget om diversitet (genpopulation) i vores avl med Kooikerhondje med denne race 
skal vi tænke os om, det er vigtigt at sprede vores avl. Men med omtanke, det er ikke hvad som 
helst der skal kombineres, der er mange ting vi skal være opmærksomme på.  Antal foundere  
(stamdyr) i en kombination, jo flere forskellige i en stamtavle jo bedre, ellers vil vi miste noget i 
vores avl. Og konsekvensen vil være at vi kan få sygdom ved hyppig brug af kun få individer – hvis 
deres gener er dominerende i populationen, så kan der opstå racespecifikke sygdomme.  
Hvis vi ikke tænker os om vil linier uddø, så vi skal bruge så mange hunde som muligt, undgå for 
tæt indavl. Men stadig have sundhedstjek m.m.  

Jeg vil rigtig gerne hjælpe mine hvalpekøbere hvis de har brug for vejledning.  
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