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VOORWAARDEN FOKKERIJ

DEEL 1

Artikel 1
De fokker is gehouden aan het VFR (Verenigings Fok Reglement) zoals verplicht gesteld door de
Raad van Beheer.
Artikel 2
De officiële uitslag van het heupdysplasie onderzoek (Raad van Beheer) moet bij de Vereniging
bekend zijn. Er wordt uitsluitend gefokt met dieren die HD-A of HD-B zijn (voorheen negatief en
Tc).
Artikel 3
Een voor de fokkerij te gebruiken hond dient met een voldoende resultaat te zijn aangekeurd bij de
VVHH, of, naar het oordeel van bestuur en fokkersraad, een gelijkwaardige keuring elders met
goed gevolg te hebben gedaan.
 Voor honden uit het buitenland geldt dat een fokgeschiktheidskeuring in het land van herkomst
zal worden overgenomen, mits het resultaat van zo’n keuring voldoende beoordeeld is voor
inzet in de fokkerij.
 Voor honden die binnen de NHC zijn goedgekeurd geldt dat zij bij voorkeur worden uitgenodigd
voor onze aankeuring. Mocht dit, om wat voor reden niet mogelijk zijn, dan kan het bestuur
besluiten om deze hond op een zogenaamde shortlist te plaatsen en beperkte inzet als dekreu
goed te keuren, mits de bloedlijn een dusdanige aanvulling is voor onze populatie en er geen
alternatieve reuen voorhanden zijn.
Artikel 4
De eigenaar van de teef / fokker dient zo spoedig mogelijk door middel van de daarvoor bestemde
formulieren aan ‘fokkerijzaken’ te melden:
a. de dekking, met opgaaf van namen en NHSB-nummers van de teef en de reu;
b. de geboortedatum van het nest met opgaaf van het aantal reuen en teven;
c. de DNA profiel nummers van ouderdieren en puppen en kopieën van de certificaten van de
pup-ouder controle afgegeven door het Van Haeringen Instituut.
Artikel 5
De eigenaar van de teef / fokker dient zo spoedig mogelijk nadat de laatste reu en/of teef is
verkocht de pupbemiddeling hiervan in kennis te stellen. In geen geval wordt doorverwezen naar
andere fokkers; maar terugverwezen naar de pupbemiddeling, zodat aspirant-kopers weer een
geheel bijgewerkte lijst kan worden toegezonden.
Indien alle puppen zijn geplaatst dient daarvan onverwijld opgaaf te worden gedaan aan
‘fokkerijzaken’ onder bijvoeging van een kopie van de aanvraag stambomen aan de Raad van
Beheer.
Artikel 6
De fokker mag de puppen niet afleveren voor zij zijn gechipt. De puppen moeten bij aflevering zijn
ontwormd en volgens de geldende noodzakelijkheden te zijn ingeënt.Tevens dient van alle puppen
een DNA profiel te worden opgemaakt conform regelgeving Raad van Beheer.
Artikel 7
Indien in het nest zogenaamde miskleuren worden geboren dient dit te worden gemeld aan het
bestuur. Bij de aanvraag stambomen bij Raad van Beheer dient vermeld te worden dat het gaat
om een ‘niet erkende’ kleur.
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Artikel 8
Voor de fokkers is er een meldingsplicht van afwijkingen c.q. gebreken met betrekking tot de door
hen gefokte honden.
Artikel 9
Besluiten, genomen staande de vergadering van de Fokkersraad die een aanvulling, dan wel
wijziging van deze voorwaarden inhouden, zullen tot een gewijzigde versie leiden van dit
document.
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DEEL 2
DE AANKEURING
Artikel 10
Voorwaarde voor de hond om voor de aankeuring in aanmerking te komen is een minimum leeftijd
van 18 maanden.
Artikel 11
De aankeuring bestaat uit meerdere onderdelen:
• exterieurbeoordeling
• gedragstest
• gezondheid, waarbij mede beoordeeld wordt de gezondheid van verwante dieren.
Artikel 12
De volgende Kwalificaties worden bij de diverse onderdelen gehanteerd
G = Goed
V = Voldoende
O = Onvoldoende
Artikel 13
Meting van de honden:
Bij de meting wordt een ± maat gehanteerd; in geval van twijfel zal dit altijd in het voordeel van de
hond uitwerken.
Artikel 14
Gedragstesten
• De gedragstesten worden afgenomen door een erkende gedragskeurmeester
• De inhoud van de testen wordt bepaald door fokkers en bestuur samen
• De gedragskeurmeester kan een voorstel tot wijziging/aanvulling indienen
• Bij de gedragstest wordt gebruik gemaakt van vaste formulieren
• De gegevens worden in de Fokkerij Administratie bewaard
Artikel 15
Certificaat van fokgeschiktheid
De honden, die na de aankeuring, een positieve uitslag hebben behaald op de onderdelen, zullen
door het bestuur geschikt worden bevonden voor de fokkerij en ontvangen een Certificaat van
fokgeschiktheid. Bij dit certificaat behoort het ‘keurbewijs’ van de aankeuring, waarop, indien
daartoe redenen zijn, aanbevelingen dan wel waarschuwingen ten aanzien van de fokkerij kunnen
worden vermeld.
Het certificaat kan worden ingetrokken door het bestuur in geval van ernstige verervingproblemen
of ziekten. De beslissing wordt in de eerstvolgende fokkersraadsvergadering door het bestuur
onderbouwd. Bij geschil kan de eigenaar van de hond in beroep gaan bij de Fokkersraad die door
middel van stemming tot een oordeel komt.
Artikel 16
Kosten aankeuring
De kosten voor de aankeuring bedragen € 50,- per hond.
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DEEL 3
FOKKERIJ
Artikel 17
Het is niet toegestaan om:
• Honden die komen uit ‘van epilepsie verdachte afstamming’ te paren aan honden die
eveneens komen uit ‘van epilepsie verdachte afstamming’ en wel t/m de 4e generatie. Hiervan
zal een aantekening gemaakt worden op het keurbewijs, behorende bij het certificaat van
fokgeschiktheid;
• honden met een (erfelijke) afwijking te paren aan honden met eenzelfde (erfelijke) afwijking
(bijvoorbeeld: HD B met BA, het missen van P1, lage NW ≤ 22);
• honden met afwijkingen in de kaakstand, anders dan tanggebit, voor de fokkerij in te zetten;
• honden met gebitsgebreken, anders dan het missen van 1x P1, voor de fokkerij in te zetten;
• directe inteelt toe te passen; hieronder wordt verstaan een paring tussen vader/dochter of
moeder/zoon; evenmin is het toegestaan broer/zus aan elkaar te paren;
Artikel 18
Dragers van ernstige afwijkingen
Dragers van ernstige afwijkingen kunnen worden uitgesloten van de fokkerij, een en ander ter
beoordeling van Bestuur en/of Fokkersraad.
Artikel 19
Het gebruik van honden die niet binnen onze vereniging zijn gefokt
Indien honden van ‘buitenaf’ voor de fokkerij worden aangeboden, gelden in principe dezelfde
voorwaarden zoals in ons reglement is vastgelegd.
Artikel 20
Spreiding – herhalingsnesten
Om een zo breed mogelijk bestand te fokken zal in principe een combinatie niet herhaald mogen
worden. Wil men een herhaling toepassen dan dient vooraf overleg te worden gepleegd met
Bestuur en/of Fokkersraad.
Artikel 21
Spreiding – gebruik van reuen
Om een zo breed mogelijk bestand te fokken zal het in principe niet zijn toegestaan een reu
ongelimiteerd te gebruiken.
In eerste instantie kan een reu 2 à 3 keer gebruikt worden, waarna eerst de nakomelingen dienen
te worden geïnventariseerd. Bij goed resultaat kan deze reu nogmaals een keer gebruikt worden.
Het bestuur kan dispensatie verlenen om van deze regel af te wijken.
Artikel 22
Puppytesten
Het verdient aanbeveling om de puppen op de leeftijd van 7 weken te laten testen. Voornaamste
doel van de test is: “de juiste pup bij de juiste eigenaar” te plaatsen.
Artikel 23
Wanneer zich naar het oordeel van het bestuur binnen de fokkerij een ongewenste situatie
voordoet waarin het VFR niet voorziet, dan kan het bestuur besluiten aan het betreffende nest
pupbemiddeling te onthouden. Het bestuur stelt de betrokken fokker en de overige leden van de
Fokkersraad schriftelijk en onder opgaaf van redenen in kennis van een dergelijk besluit en
agendeert dit punt op de eerstvolgende fokkersraadsvergadering.
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Artikel 24
Lidmaatschap Fokkersraad
Het lidmaatschap is conform statuten en huishoudelijk reglement.
Het lidmaatschap vervalt automatisch indien een fokker niet meer heeft gefokt over een periode
van 5 jaar.
Artikel 25
Koopovereenkomst
Fokkers maken gebruik van de door de vereniging af te geven koopovereenkomst.
Via een aanhangsel is doorverkoop naar derden geregeld.
Artikel 26
Fokkerijadministratie
De fokkerijadministratie is volledig geautomatiseerd en elektronisch beschikbaar via ZooEasy
software. Bij het bestuurslid fokkerij zijn de fokkerijgegevens op te vragen.
Artikel 27
Prijzen en kosten
De richtprijs voor puppen bedraagt € 1000,- tot € 1250,De richtprijs voor dekgeld bedraagt € 700,De kosten voor pupbemiddeling wordt via een afdracht per pup verrekend. De afdracht is € 35,per pup die ook daadwerkelijk een puppypakket ontvangt. Het puppypakket bestaat uit het
lidmaatschap van de VVHH voor het lopende jaar, een tasje met artikelen en het boekje ‘Een
puppy in huis’ van Martin Gaus.
Artikel 28
HD-onderzoek
Fokkerijzaken van de vereniging zal eigenaren van honden, die de leeftijd van 18 maanden
hebben bereikt schriftelijk verzoeken de hond te laten onderzoeken op HD.
Artikel 29
Informatiepakketje
Aspirant-kopers en anderen, die informatie wensen, ontvangen naast de bijgewerkte puplijst
eveneens informatie over HD, folder VVHH, een kopie van de koopovereenkomst en enkele
artikelen inzake opvoeding etc.
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