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ALGEMEEN
Dit gebruikersdocument is onlosmakelijk verbonden met het verenigingsfokreglement (VFR)
voor de Stabijhoun binnen de NVSW, hierna te noemen de vereniging. Het document dient
tegelijkertijd met het VFR en de gezondheidsprotocollen te worden vastgesteld in de AV van
de vereniging.

1.

2.

FOKREGELS
•

Een teef mag niet worden gedekt, resp. een reu mag niet dekken, zonder voorafgaand
schriftelijk advies van de betreffende fokadviescommissie zoals omschreven in het
huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhoun

•

Volgens art 2.1 van het VFR mogen beide ouderdieren niet met elkaar in relatie staan op een
wijze dat het inteeltpercentage van deze combinatie, berekend over vier generaties (inclusief
de betreffende hond), hoger is dan tien procent. De vereniging zal streven naar combinaties
met een beduidend lager percentage dan

•

De dekking dient een natuurlijk verloop te hebben. Aanvullend op wat gesteld is in 2.7 over
Kunstmatige Inseminatie (KI) geldt voor fokkers en dekreueigenaren het volgende: KI is
slechts toegestaan na verkregen toestemming van de fokadviescommissie op basis van een
gemotiveerd verzoek. Voor een dekking met KI gelden alle regels van het VFR alsof het een
natuurlijke dekking betreft.

•

Ouderdieren die in twee verschillende nesten dezelfde aandoening hebben overgedragen
worden uitgesloten van de fokkerij als het gaat om Elleboog Dysplasie (geopereerd of vanaf
graad 3), epilepsie, Persisterende Ductus Arteriosis, Neurologisch probleem (Cerebrale
Dysfunctie), met uitzondering van HD-D en HD-E.

•

Met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen
als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt mag niet worden gefokt.

WELZIJNSREGELS
Indien de in artikel 3.8 van het VFR bedoelde ingebrekestelling betrekking heeft op de
conditie van de hond(en) en de fokker binnen de termijn van 14 dagen een verklaring van een
dierenarts kan overleggen waaruit blijkt dat de hond(en) in een aanvaardbare conditie
verkeert(verkeren), wordt de ingebrekestelling ingetrokken. Overigens zal door of namens de
vereniging na de periode van 14 dagen controle plaatsvinden op de naleving van de criteria.
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3.

ADMINISTRATIEF DEEL
A. Fokadvies
De Fokadviescommissie (FAC) geeft een fokadvies en wijst de fokker er in voorkomende
gevallen op dat bepaalde wensen/voorkeuren niet voldoen aan de in het VFR gestelde
reglementen.
Het fokadvies krijgt één van de volgende kwalificaties mee:
• Positief fokadvies dit is een kwaliteitskeurmerk dit is doorgesproken en afgestemd met de
fokker (telefonisch, schriftelijk of per E-mail)
• Negatief fokadvies voor de combinatie
• Fokverbod voor één van de honden (en daarmee voor de combinatie) als er sprake is van
een fokuitsluitende afwijking zoals vermeld staat in het VFR.
• De dekkingen worden gepubliceerd op de site van de vereniging onder vermelding van de
betreffende combinatie en het dekadvies.
Fokker wordt in alle gevallen erop gewezen, dat hij/zij hoofdelijk verantwoordelijk is en blijft
voor de door hem aangevraagde dekking (dus ook bij een positief fokadvies).

B. Het aanvragen van een fokadvies
Voor het verkrijgen van een fokadvies van de vereniging voor een Stabijhoun teef en
Stabijhoun reu is het volgende benodigd:
a) lid zijn van de NVSW;
b) indiening (bij voorkeur digitaal) van de fokaanvraag minimaal 2 maanden voor de te
verwachten loopsheid
c) indiening van bewijsstukken (onderzoeksrapport(en), inventarisatierapport en
tentoonstellingsuitslagen of fokgeschiktheidsuitslagen), in kopie, zoals verwoord in art. 7
van het VFR;
d) bij gebruik van een buitenlandse reu is een kopie van de stamboom van de reu vereist en
dient deze reu te voldoen aan de gezondheidseisen, zoals deze door de vereniging gesteld
worden.
Het fokadvies van de NVSW heeft een geldigheidsduur van een jaar. Verlenging met een half
jaar is mogelijk. Een verzoek daartoe moet minimaal twee maanden voor het verstrijken van
de geldigheidsdatum worden ingediend bij de secretaris van de FAC.
Bij onderbouwde, te verwachten gezondheidsproblemen voor de nakomelingen van de in de
fokaanvraag gevraagde combinatie, overeenkomstig het vermelde in het VFR of in dit
Gebruikersdocument wordt voor deze fokaanvraag een negatief fokadvies van de vereniging
afgegeven.
Een verstrekt fokadvies kan, op grond van het bekend worden van nieuwe gegevens,
beargumenteerd worden voorzien van een andere kwalificatie.

Gebruikersdocument behorend bij VFR

Besluit AV 15-06-2019

4

C. Het dekgeld en afdracht
De eigenaar van de dekreu heeft recht op het dekgeld nadat de dekking heeft
plaatsgevonden. De hoogte van het dekgeld wordt vastgesteld door de AV. Dit geldt voor alle
dekkingen (ook buitenlandse). Indien uit deze dekking geen dracht volgt, heeft de fokker
recht op teruggave van 50% van het betaalde dekgeld. Hij houdt recht op herdekking door
dezelfde reu en betaalt alsnog de resterende 50% na geboorte van de pups. Als een
herdekking niet mogelijk is vanwege een medische reden (onderbouwd met een
dierenartsverklaring) dan vindt restitutie van het dekgeld plaats.
De fokker is verplicht om per levend geboren pup een bijdrage te betalen aan de vereniging.
Dit geldt voor zowel een nest voorzien van een positief fokadvies, als voor een nest voorzien
van een negatief fokadvies. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door de AV.

D. Pupinformatiedienst
De fokker, die lid is van de vereniging, heeft recht op de diensten van de pupinformatiedienst
voor door hem gefokte pups aan de bij de vereniging bekende belangstellenden, mits voor de
betreffende combinatie een positief fokadvies is verstrekt.
De fokker verplicht zich ertoe om de helft van de in dit nest geboren reutjes en de helft van
de teefjes aan de pupinformatiedienst aan te bieden. In geval van een oneven aantal mag
naar beneden worden afgerond.
Het recht op gebruik van de pupinformatiedienst door de vereniging vervalt indien het een
nest betreft van een combinatie met een negatief fokadvies en/of de fokker zich niet houdt
aan de bepalingen van het VFR.

E. Verkoop
De verkoopprijs die de fokker voor zijn pups hanteert, mag niet hoger zijn dan de maximale
verkoopprijs zoals die door de AV is vastgesteld.
Het is verplicht om de verkoop van de pups schriftelijk vast te leggen door middel van een
door de vereniging vastgestelde koopovereenkomst. Niet rechtsgeldige toevoegingen zijn
niet toegestaan.

F. Fokkerscertificaat
Fokkers, (hiermee worden in dit verband zowel de reu- als de teef-eigenaar bedoeld) die lid
zijn van de NVSW en die met volledige erkenning en toepassing van de statuten, het
huishoudelijk reglement, en het VFR, alsmede de daaruit voortvloeiende aanwijzingen en
voorschriften, met de Stabijhoun fokken, kunnen bij het bestuur van de vereniging een
kwaliteitskeurmerk in de vorm van een Fokkerscertificaat aanvragen.
Met het Fokkerscertificaat legt het bestuur bovenstaande erkenning van de fokker vast en dit
certificaat dient daartoe als bewijs.
Voor het verkrijgen van het Fokkerscertificaat geldt voorts dat de fokker genoegzaam moet
aantonen dat door hem/haar eerder een nest is gefokt, waarbij de fokker het in de eerste
alinea van F. gestelde volledig in acht heeft genomen. Ook moet de aanvrager de
fokkerscursus, die de NVSW jaarlijks organiseert, hebben gevolgd.
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Het Fokkerscertificaat moet schriftelijk bij het bestuur van de vereniging worden
aangevraagd. Voordat het bestuur een beslissing neemt over het toekennen van een
fokkerscertificaat wordt advies ingewonnen bij de fokadviescommissie.
Het Fokkerscertificaat wordt op naam gesteld van de fokker en wordt gewaarmerkt door de
handtekeningen van de voorzitter van de vereniging en de voorzitter van de
fokadviescommissie.
Het Fokkerscertificaat heeft een geldigheidsduur van in totaal 5 jaar. Daarna wordt op
aanvraag van de fokker het Fokkerscertificaat telkens voor 5 jaar verlengd.
Aanvragen voor een Fokkerscertificaat kunnen, met opgave van redenen, worden afgewezen.
De afwijzing kan betrekking hebben op zowel de bepalingen in het VFR als op overwegingen
die betrekking hebben op het algemeen belang van de vereniging.
Het bestuur van de NVSW kan het Fokkerscertificaat intrekken als ten aanzien van de fokker
een sanctie wordt toegepast. In dat geval dient de fokker het certificaat bij het bestuur van
de NVSW in te leveren.

Bijlage 1
In deze bijlage staan de fokregels die zullen worden toegepast bij het toekennen van een dekadvies.
Deze artikelen staan ook vermeld in het Verenigingsfokreglement (VFR). De fokadviescommissie zal
een dekaanvraag altijd toetsen aan het VFR en aan het bepaalde in dit Gebruikersdocument.

4.

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 111.14 lid I I KR)
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan op een wijze dat het
inteeltpercentage van deze combinatie, berekend over vier generaties (inclusief de
betreffende hond), hoger is dan tien procent

2.2.

Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is eenmaal toegestaan, herhaling is dus niet toegestaan.
2.3.

Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet ten minste 18 maanden zijn.
2.4.

Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal drie geslaagde dekkingen in twee jaar tijd verrichten (inclusief één
buitenlandse dekking) tot een totaal van maximaal tien geslaagde dekkingen gedurende zijn
leven. Hiervan zijn er maximaal acht in Nederland toegestaan. Een jaar is hierbij een
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kalenderjaar. Na drie geslaagde dekkingen moet er eerst een nest op de Fokkersdag gezien
worden. Indien het eerste nest niet op de fokkersdag kan komen, moeten de nakomelingen
minimaal 18 maanden zijn, voordat de reu toestemming krijgt om eventueel een vierde
dekking te doen. De eerste dekking moet dan ook bij voorkeur een Nederlandse combinatie
zijn.
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 111.14 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'.
NB 3: Een buitenlandse dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en
ingeschreven in een buitenlands stamboek telt ook mee als geslaagde dekking.
2.5.
Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten
van de fokkerij.
2.6.
Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een
dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een
door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de
gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu
minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a.
De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een
land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel 111.21 lid 2 KR;
b.
De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsprotocollen en de
kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door
de vereniging in dit VFR zijn opgenomen
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
dêkreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het
een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
2.8.

Uitzonderingsregel

Een uitzonderingsregel voor het fokken van een éénmalig nest / dekking waarbij een reu of
een teef ingezet kan worden voor de fokkerij zonder HD-uitslag en showkwalificaties is
toegestaan voor een eigenaar die niet eerder honden voor de fokkerij heeft ingezet. Het
fokdier, de ouders en partner moeten voldoen aan de volgende voorwaarden.
Het eenmalige fokdier:
- Het éénmalige fokdier is minimaal 24 maanden oud.
- Het éénmalige fokdier is geïnventariseerd door een door de FAC aangewezen inventarisator.
- Het éénmalige fokdier heeft niet eerder fokuitsluitende beoordelingen behaald.
- Het éénmalige fokdier heeft geen nestgenoten die op basis van heupafwijkingen zijn
uitgesloten voor de fokkerij.
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De beide ouders van het eenmalige fokdier:
- De beide ouders van het eenmalige fokdier zijn HD-A geröntgend.
De partner van het eenmalige fokdier:
- De partner van het eenmalige fokdier voldoet aan alle eisen van het VFR.
- De partner van het eenmalige fokdier is HD-A geröntgend.
De combinatie:
- Eén van beide fokdieren is vrij van het Cerebrale Dysfunctie gen.
- Moet vooraf worden aangevraagd bij de FAC Stabijhounen van de NVSW (fokadvies).
- Zal door de FAC Stabijhounen aan bovengenoemde voorwaarden getoetst.
- Mag alleen plaatsvinden met een positief dekadvies van de FAC Stabijhounen.
- Is alleen van toepassing voor honden woonachtig in Nederland , waarvan de teef eigenaar
lid moet zijn van de NVSW.
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