
* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Gezondheidsverklaring  
Behendigheid / Flyball * 

 

 

Eigenaar:        Hond: 
 
Naam;             Naam ; 

Adres ;        ras ; 

Woonplaats ;      geb.datum ; 

Telefoon ;         geslacht ;  Reu                                       Teef 

        Schofthoogte ;         

        Chipnummer; 

Genoemde hond loopt op risico en verantwoording van de eigenaar. 
De instructeur is bevoegd te allen tijde de hond te weigeren in geval van afwijkingen. 

 
datum;              handtekening;  

Algemeen onderzoek 
 

Onderzoek afwijking  toelichting 
   ja nee 
 

Hart 
 

Longen 
 

Motoriek 
 

HD Onderzoek  - uitslag op basis van een röntgenfoto -   

Conclusie      Dierenarts 
 
Acht u de hond, naar uw oordeel en voor zover 
uw onderzoek dat mogelijk maakt, geschikt  Naam; 
voor deelname aan;  
 Behendigheid / Flyball * 
 
 
  ja nee 
 
      
        Datum;  
 

Kynologenclub 
West-Friesland 

Opleidingen 



 
 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 

Binnen de Kynologenclub West-Friesland worden cursussen Behendigheid / Flyball gegeven. Tijdens trainin-
gen en wedstrijden voor bijvoorbeeld Behendigheid loopt de hond een parcours, waarin bijvoorbeeld hindernis-
sen staan opgesteld. De hindernissen zijn speciaal voor de hond ontworpen. De hond maakt de ene keer gebruik 
van de snelheid en sprongkracht, terwijl bij een volgende hindernis het juist aankomt op rust en beheersing. Nu 
eens hoog of ver springen, dan weer een tunnel in duiken. Slalommen om een serie paaltjes, om tenslotte via 
een schutting en een brug aan de finish te komen. Ook bij Flyball komt het aan op de snelheid en sprongkracht 
van de honden. Kortom een gevarieerd bezig zijn, waarbij de hond alle kans krijgt om aanleg en capaciteiten te 
ontplooien. 
 

Ter vermijding van onnodige blessures dient de hond over een goede gezondheid te beschikken. Wij verzoeken 
u de hond met het oog op deelname aan een van de sporten, veterinair te keuren. Naast het respiratie- en circu-
latieapparaat vragen wij met name uw aandacht voor het locomotie apparaat. 
 

Honden met heupdysplasie kunnen niet tot de Behendigheid / Flyball worden toegelaten. Wij verzoeken u met 
behulp van röntgenfoto’s de hond op heupdysplasie te onderzoeken, tenzij reeds eerder een officieel onderzoek 
daartoe heeft plaatsgevonden. 
 

Wij stellen het op prijs als u uw bevindingen op het bijgesloten formulier wilt weergeven en het ingevulde for-
mulier met stempel aan de begeleid(st)er van de onderzochte hond wilt overhandigen. 
 

De Kynologenclub West-Friesland dankt u hartelijk voor uw medewerking. 
 
 
 
 
 

Checklist gezondheidsverklaring  
 

Hart:  
Het hart wordt gecontroleerd doormiddel van auscultatie van het hart en palpatie van de pols 
 

 De pols moet krachtig, regelmatig, equaal, symmetrisch en synchroon zijn. 
 

 Bij auscultatie mogen er geen afwijkingen aan de harttonen  worden gehoord die doen vermoeden  
 dat er een hartgebrek aanwezig is welke een risico zou kunnen opleveren voor de hond tijdens de  

         Behendigheids- of Flyball- training. 
 
 

Longen: 
De longen worden gecontroleerd door een visuele inspectie van het ademhalingstype en een auscultatie. 
 

 De ademhaling moet van het costo-abdominale type zijn en er mag geen dyspnoe aanwezig zijn. 
 
 Bij auscultatie is er een normaal vesiculair ademtype zijn en mogen er geen bijgeluiden  
 waargenomen worden die zouden kunnen wijzen op een longgebrek welke een gevaar zouden  

         kunnen opleveren tijdens de Behendigheids– of  Flyball- training. 
 
 

Motoriek: 
De hond moet een soepel lichaam hebben zonder aanwezigheid van kreupelheden. 
Controle hiervan vindt plaats doormiddel van monstering op de vlakke bodem van de gangen stap, draf en ga-
lop. Tevens is er een onderzoek van alle gewrichten  bij het staande dier. 
 

 Gewrichten moeten soepel te bewegen zijn zonder dat er pijnlijkheid is of een overvulling of  
 crepitatie waarneembaar is. In verband met het frequent voorkomen van HD en ED worden aan de 

         heupen en ellebogen in deze extra aandacht geschonken. 
 

 De heupen worden tevens gecontroleerd middels een röntgenfoto positie HD1 tenzij deze opname 
 in het leven van het dier al eens gemaakt is en er geen vermoeden bestaat dat de toestand van de      

         heupen gewijzigd is.  

Kynologenclub 
West-Friesland 

Opleidingen 

 


