Verenigingsfokreglement
NEDERLANDSE SPANIEL CLUB
Engelse Cockerspaniel

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)
•

De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.

•

De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis
Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de
Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze
artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.

•

Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging,
afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze
tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan
de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.

•

Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het
zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om
een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij.
Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden
volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.

•

Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement
opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd
zijn met het KR, toevoegen.

•

De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

•

De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor
handhaving van het Verenigingsfokreglement.

•

Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan
maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer
levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/
paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De
Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke
relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en
paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.
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1. ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de Nederlandse Spaniel Club, hierna te noemen
NSC de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de
belangen van het ras Engelse Cockerspaniel zoals deze zijn verwoord
in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit
Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering van de vereniging op 27-10-2013. Inhoudelijke
aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met
instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de
vereniging voor de Engelse Cockerspaniel.

1.3.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene
Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch
Reglement (KR), die betrekking hebben op dit
Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In
tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen
niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de
vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te
zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur
van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities
gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch
Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland.

1.6.

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB)
door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het
Kynologisch Reglement.
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2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar
vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet
in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid
1l KR)

2.2.

Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3.

Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 12 maanden zijn.

2.4.

Aantal dekkingen:
Een reu mag tot de leeftijd van 30 maanden 7 nesten voortbrengen. Een reu
mag na de leeftijd van 30 maanden een onbeperkt aantal nesten
voortbrengen.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende
pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden
ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan
van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige
inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.

Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn
uitgesloten van de fokkerij.

2.6.

Gebruik buitenlandse dekreuen:
Wanneer een Nederlandse fokker, lid van de NSC, voor een dekking
een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de
FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen
aan de eisen die voor dekreuen in dat betreffende land gelden. De
controle of de dekreu aan de eisen van het fokreglement van het
betreffende land voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker die
dient te zorgen voor het te overleggen bewijs.
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2.7.

Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden
dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van
een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze
dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een
natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.8.

Kleuren: Eenkleur x meerkleur is niet toegestaan.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1.
Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van
18 maanden heeft bereikt.
3.2.

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 48 maanden heeft bereikt.
3.2.1 Om zwaarwegende redenen kan bij het bestuur een verzoek tot
dispensatie worden ingediend tot de leeftijd van 60 maanden.

3.3.

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4.

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 4de nest
is geboren.

3.5.

Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde
teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

3.6

Een teef mag maximaal 2 maal een keizersnede ondergaan daarna is
ze uitgesloten van de fokkerij.
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4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve
screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van
Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken,
plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van
Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken
opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2.

Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen
gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de
preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking
onderzocht worden op:


HD onderzoek:



Oogonderzoek ECVO

DNA-onderzoeken:
Beide ouderdieren dienen ten tijde van de dekking getest te zijn op:
PRA- PRCD:
FN Familiaire Nefropathie:
4.3.

Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van
onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
•

Epilepsie:

•

Congenitale Nefropathie

•

Familiaire Nefropathie

•

Hartafwijkingen: Cardiomyopathie

•

Hermafroditisme:

•

Cataract:

•

HD:
Toegestaan voor fokkerij is de eindbeoordeling: HD-A, HD-B
en HD-C. Honden met een eindbeoordeling HD-C mogen enkel
worden met honden gepaard met een eindbeoordeling HD-A.
Voor combinatie HD-B X HD-C kan een gemotiveerd verzoek tot
dispensatie worden ingediend.

•

Oogonderzoek ECVO:
Ouderdieren dienen ten hoogste 12 maanden vóór de dekking
te zijn onderzocht op het voorkomen van erfelijke oogafwijkingen.
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De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn.
Voor oogonderzoek dient de hond tenminste 12 maanden te zijn. Met
honden die “voorlopig niet vrij” zijn van Cataract, PRA-Progressieve
Retina Atrofie zijn mag niet worden gefokt
 Membrana

Pupillaris Persistens MPP

Indien MPP is geconstateerd maar er geen ‘draadjes’ worden
waargenomen mag de hond wel ingezet worden in de fokkerij, mits de
partner vrij is.


DNA-PRA PRCD en DNA-FN
Toegestaan voor fokkerij zijn testuitslagen:
PRA: A - Clear x A - Clear
A - Clear x B - Carrier
A - Clear x C - Affected
FN: A - Clear x A - Clear
A - Clear x B - Carrier

DNA onderzoek voor PRA PRCD en FN is niet nodig indien Free By Parents
aantoonbaar van toepassing is voor eerste en tweede generatie.
4.4.

Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van
onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag
niet worden gefokt.
 Elke

hond die een duidelijk lichamelijke of gedragsafwijking volgens
de rasstandaard vertoont, zal worden gediskwalificeerd.

5. GEDRAGSREGELS

5.1

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals
redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

5.1.1 Honden die tijdens een expositie cq. tentoonstelling wegens
gedragsproblemen worden gediskwalificeerd moeten worden
onderworpen aan een gedragstest door een erkende gedragstherapeut.
Hiervoor dient men zich te wenden tot de Fokkerscommissie van de
NSC. De uitslag van de gedragstest is bindend. Als een buitenlandse
reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van
Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk
zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.
5.2.

Verplichte gedragstest: niet van toepassing.
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6. WERKGESCHIKTHEID
6.1
7.

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

EXTERIEURREGELS
7.1.

Kwalificatie:
Ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een
door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie,
minimaal 1 keer Zeer Goed en 1 keer Uitmuntend op elke expositie
hebben behaald.

7.1.1 Voor werkhonden geldt dat er 1 keer een kwalificatie op een
veldwedstrijd- of jachtgeschiktheids(werk)test en minimaal 1 keer Zeer
Goed op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde
expositie moet zijn behaald.
Aankeuring “goedgekeurd” op een door de NSC georganiseerde
aankeuring staat gelijk aan de gestelde kwalificatie eisen. De uitslag
van de aankeuring is bindend.

8.

7.2.

Fokgeschiktheidskeuring: niet van toepassing.

7.3.

Indien rasspecifieke instructies van kracht zijn, dient men zich daar aan
te conformeren.

REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1

Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk
ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire
inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en
ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij
aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van
een unieke ID transponder.

8.2

Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan
op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht
aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.2.1 Pups dienen goed gesocialiseerd in een goede conditie te verkeren,
met schone ogen, vacht, oren en vrij van ongedierte. Pups met enig
lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de standaard mogen
alleen word verkocht,als de koper volledig van dit gebrek of deze
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afwijking schriftelijk op de hoogte is gesteld. De fokkers moeten kopers
er
op wijzen dat zij bij problemen contact dienen op te nemen met de fokker
van hun pup.
8.3

Fokkers zijn gehouden aan de Code van Ethiek.

8.4

Koopcontract: de fokker maakt, bij aflevering van de pups, gebruik van
een koopcontract dat door de koper en verkoper ondertekend (in
tweevoud) moet worden. Voorbeeld is verkrijgbaar bij de NSC of een
eigen koopcontract, waarin in ieder geval de in het
verenigingsfokreglement van de NSC verplichte onderdelen voorkomen.

8.5

De koop en de verkoop van pups (en/of oudere honden) van de door de
NSC verstrekte pupinfo is een transactie tussen
koper en verkoper (fokker) en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van
de NSC. De NSC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken
van welke aard dan ook.

8.6

Verkoopprijs: De NSC bepaalt in haar jaarlijkse voorjaars ALV een
adviesprijs waartegen de te bemiddelen pups zouden kunnen worden
verkocht.
Administratieregels:

8.7

Pupbemiddeling: Om voor pupbemiddeling in aanmerking te komen dient de
fokker een volledig ingevulde en ondertekende dekaangifte of
pupbemiddelingsaangifte te doen bij het pupbemiddelingsadres, zoals vermeld
in het Spanielnieuws en op de Website van de NSC, onder gelijktijdige
overmaking van het verschuldigde bedrag op de bank/giro rekening van de
NSC. Het nest wordt gepubliceerd in het Spanielnieuws en Spanielmail.
Bij de dekaangifte of pupbemiddelingsaangifte dient een kopie te worden
bijgesloten van:


de stamboom van beide ouderdieren;



registratiebewijs van beide ouderdieren;



ECVO-verslag van beide ouderdieren;



uitslag van het heuponderzoek van beide ouderdieren;



uitslagen van de DNA test voor PRA PRCD en FN van beide ouderdieren;





8.8

Free by Parents-certificaat, indien van toepassing; (eerste en tweede
generatie van DNA-PRA PRCD -vrije ouders, DNA-FN-vrije ouders).
tentoonstellingsuitslagen cq. aankeuringscertificaat.

Plaatsen van Linken op de website van de NSC:
Leden hebben de mogelijkheid hun website te linken aan de website van de
vereniging, deze dient transparant te zijn, d.w.z. gegevens van de in de kennel
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aanwezige fokhonden dienen zichtbaar op de site te worden vermeld. Deze
honden dienen te voldoen aan alle eisen gesteld in dit
verenigingsfokreglement, voor wat betreft gezondheid- en exterieureisen van
de NSC.
Bij nalatigheid volgt een waarschuwing met een tijdpad van 14 dagen
ter correctie. Vervolgens bij geen correctie nog eenmaal een
herinnering, waarna bij in gebreke blijven de link wordt verwijderd. Men kan na
een half jaar weer een aanvraag doen. Bij herhaling gaat de link er voor een jaar
af. Is het structureel, is de verwijdering definitief.
8.9

Dekreuenlijst: Reuen die voldoen aan alle in dit reglement gestelde
punten kunnen op de dekreuenlijst worden geplaatst.
De dekreueneigenaar dient hiervoor een dekreuen-formulier in te vullen(te
downloaden van de website van de NSC) en volledig ingevuld en ondertekend
te zenden naar het pupbemiddelingsadres, zoals vermeld in het Spanielnieuws
en op de Website van de NSC.

8.10

9.

Herplaatsing oudere honden: Fokkers of particulieren kunnen als zij een hond
om wat voor reden dan ook willen herplaatsen op de website van de NSC onder
de knop herplaatsing@spanielclub.nl een bemiddelingsformulier
downloaden waarop de nodige informatie wordt vermeld.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1.

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit
een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking
treedt.

9.2.

Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die
zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben
plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te
zijn inbegrepen.

9.3.

Tegen beslissingen van de NSC, waarbij een belanghebbende rechtstreeks in
zijn/haar belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij de
Geschillencommissie van de NSC
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10

INWERKINGTREDING

10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van
inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement is
goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen
10 HR en VIII. 5+ 6 KR.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse
Spaniel Club op 27 oktober 2013 te Gorinchem.
De voorzitter,

De Secretaris,

Mevr. C. Raasveldt

Mevr. IJ. Mulder van der Spoel
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