Verenigingsfokreglement

voor het ras:

Eurasier

1.

ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de Eurasier Vereniging Nederland, hierna te noemen de
vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het
ras Eurasier 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 (6
april 2014). 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 Eurasier.

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.

1.7.

Commisie fokken en gezondheid: Het bestuur van de EVN heeft een
commissie ingesteld, bestaand uit minimaal 3 leden, met als taak:
a)

Het nemen van alle besluiten over foktoestemming, foktoelating, enz. Ze dient uit te gaan
van een meerderheid van stemmen.

b)

De leden van deze commissie moeten onafhankelijk kunnen werken bij het verstrekken van
adviezen.

c)

De commissie controleert de uitvoering van dit Verenigings Fok Reglement. (VFR)

d)

De commissie behandelt gevallen die niet of niet duidelijk in het Verenigings fok reglement
omschreven zijn.

e)

De commissie kan, bij uitzondering, dispensatie verlenen, indien het ras hierdoor niet wordt
geschaad.

f)

Zij adviseert het bestuur van de EVN bij de oplegging van sancties aan de leden, de
fokdieren of de kennel.

g)

De fokadviseurs kunnen, behalve op grond van het niet voldoen aan de fokregels, ook op
grond van de nakomelingen, nestgenoten en overige verwanten in de eerste en tweede lijn
foktoestemming weigeren voor een combinatie, ondanks dat deze verder aan alle richtlijnen
voldoet. Deze weigering dient door de commissie (minimaal bestaande uit 3 leden)
schriftelijk aan de fokker te worden verteld met de reden van weigering.
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1.8 Toekenning Fokgeschiktheid:
Zowel reu als teef worden fokgeschikt gevonden indien:
a)

Aan alle eisen m.b.t. gezondheid gedrag en exterieur genoemd in dit Vereniging Fok
Reglement wordt voldaan.

b)

Een fokgeschiktheidskeuring (voorheen wezenstest) succesvol is doorstaan.

De fokgeschiktheid kan worden verleend voor 1 of 2 nesten.
1.9.

Aanvragen Foktoestemming
a)

Een dek aanvraag (aanvraag voor fok- c.q. dek toestemming) dient 3 maanden voor de
dekking bij de commissie fokken en gezondheid van de EVN te worden aangevraagd, door
middel van een ingevuld en ondertekend formulier, aan te vragen bij de commissie .

b)

Indien men voldoet aan de fokregels van de EVN, kan men hulp krijgen bij het zoeken naar
passende dek reuen. Men kan zelf een voorstel doen voor een combinatie met een reu of er
kan overleg gepleegd worden met de fokadviseurs over passende dek reuen.

c)

De commissie fokken en gezondheid kan alvorens dek toestemming af te geven medisch
onderzoek eisen m.b.t. erfelijke afwijkingen indien er gegevens over deze erfelijke afwijking
bekend zijn in de verwanten van het fokdier.

d)

Een afgegeven foktoestemming van de EVN is geldig voor een periode van 6 maanden na
de dagtekening. Voor een dekking na deze 6 maanden moet opnieuw een foktoestemming
worden aangevraagd.

1.10. Nestbezoekcommissie:
Het bestuur van de EVN heeft tevens een nestbezoek commissie
ingesteld met als taak:
a)

Een nest te controleren op de leeftijd ongeveer 2 weken en bij 7 à 8 weken.

b)

Te bekijken of de pups in huiselijke omstandigheden kunnen opgroeien en socialiseren.

c)

De nestbezoeker ziet er op toe dat ook de teef goed verzorgd wordt.

d)

De nestbezoeker neemt foto’s van de individuele pups, die worden overhandigd aan het
secretariaat van de EVN

e)

De gegevens van het nestbezoek worden genoteerd op een invulformulier en overhandigd
aan de commissie fokken en gezondheid van de EVN.

1.11.

Samenstelling nestbezoek commissie
In deze commissie dienen zowel fokkers als niet fokkers vertegenwoordigt te
zijn. Het nestbezoek dient te gebeuren door een afvaardiging van deze
commissie.

1.12.

Fokkers en dek reu eigenaren:
Indien wordt gesproken over de fokker of de eigenaar van de hond, gelden de
regels uit dit verenigings fokreglement eveneens voor alle huisgenoten van de
fokker of van de eigenaar van de hond.
1)

Dek reu eigenaren

Een ieder die zijn reu ter beschikking stelt om te dekken, is verplicht om bij de fokadviseurs na
te gaan of voor de betreffende teef een foktoestemming is afgegeven en of deze nog geldig is

2)

Fokkers

a)

Een fokker mag niet meer dan twee nestjes per kalenderjaar fokken.

b)

Gedurende de acht weken dat een nest bij de fokker verblijft, mag er maximaal één nest in
huis aanwezig zijn.

c)

Leden van de EVN dienen te fokken conform de regels van de EVN, waarbij zeer veel
aandacht wordt geschonken aan de gezondheid en het karakter van de hond.

d)

Het is niet toegestaan te fokken volgens de regels van andere verenigingen of buiten de
EVN om. Dit geld voor eigenaren van zowel teven als reuen.
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e)

De fokker is verplicht ziekten of afwijkingen (erfelijk, aangeboren of later ontstaan ) van
fokdier en nakomelingen, voor zover bij hem bekend, te melden aan de EVN.

f)

Leden van de EVN dienen, het geboorteformulier binnen 7 dagen na de geboorte van de
pups ingevuld en ondertekend naar de commissie fokken en gezondheid van de EVN op te
sturen.

g)

De fokker is verplicht om een bedrag – waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de ALV per levend geboren pup te betalen aan de penningmeester van de EVN voor geleverde
diensten.

h)

De fokker van een nest Eurasier pups zal een bedrag van € 275.--(als) borg per levende pup
storten op rekening van de EVN. Dit bedrag zal de fokker in rekening brengen bij de koper
van de pup, boven op de prijs van de pup. Het bedrag van de borg wordt aan de koper van
de pup retour betaald na overlegging van de volledige, originele resultaten van HD, Ogen,
PL keuring en schildklieronderzoek, binnen 3 jaar na de geboorte van de hond. Deze borg
vervalt aan de EVN als de eigenaar op de leeftijd van 3 jaar van de hond niet aan de onder
punt h hierboven genoemd heeft voldaan.

i)

De fokker dient bij overdracht van de pups een kopie van het volledig ingevulde nestbezoek
formulier te verstrekken aan de kopers van de pups.

1.13. Beoordeling nakomelingen
Zowel bij een reu als een teef worden na 2 nesten de nakomelingen beoordeeld
alvorens zij toestemming krijgen voor een volgende dekking. Dit houdt in dat
van de nakomelingen uit de eerste 2 nesten minimaal 50% moet zijn onderzocht
(aantal pups gedeeld door 2 naar boven afgerond). Alleen indien de
nakomelingen over een goede lichamelijke gezondheid als bedoeld in dit
fokreglement beschikken, kan verdere toestemming verkregen worden.
1.14. Sancties
Leden die handelen in strijd met het Vereningsfokreglement hebben geen
foktoestemming. Dit geldt voor eigenaren van zowel teven als reuen. Zij kunnen
door het bestuur van de EVN niet als fokker worden erkend. Tevens kan het
bestuur van de EVN overgaan tot ontzetting uit het lidmaatschap, zoals
geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Voor situaties waarin
het fokreglement niet voorziet, zal het bestuur, na advies van de commissie
fokken en gezondheid, een bindende beslissing nemen.
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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)

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet
toegestaan:

2.2.

Een combinatie, waarbij gemeenschappelijke voorouders van het te fokken
nest eerder dan in de vierde generatie voorkomen.

Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 1 maal toegestaan.

2.3.

Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 20
maanden zijn.

2.4.

Aantal dekkingen:
Een reu mag in Nederland maximaal 2 nesten per kalenderjaar
voortbrengen met een totaal van maximaal 5 nesten gedurende zijn leven.
2.4.1 De dekking waaruit de 25ste nakomeling wordt geboren is de laatste
dekking. De regels gelden voor alle reuen die in Nederland worden ingezet.
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 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 bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze
door de vereniging gesteld worden.

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.
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3.

WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 20
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 72 maanden heeft bereikt.

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.
3.3.1 : Met dien verstande dat bij teven ouder dan 84 maanden door de
commissie fok en gezondheid een schriftelijke dierenartsverklaring verlangd
kan worden. De dierenarts dient daarin te verklaren dat de conditie van de teef
zodanig is dat zij in staat is, zonder problemen een nest groot te brengen.

3.4.

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is
geboren.
3.4.1 Een teef mag niet meer worden gedekt nadat haar 25e nakomeling is
geboren.

3.5.

Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een
dekking voor een vorig nest van die teef.

3.6

Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de
dekking voor een voorvorig nest van die teef.

3.7

De dekking dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige
inseminatie wordt bij de eerste dekking van de reu of de teef niet toegestaan.
Bij volgende dekkingen kan toestemming worden gevraagd aan de commisie
fok en gezondheid . In dit verzoek, dat tegelijk met de dekaanvraag moet
worden ingediend, dient het verzoek voor KI te worden gemotiveerd.

3.8

De geboorte dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Indien de
geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een
keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden, mag de teef niet verder
meer voor de fokkerij worden gebruikt.
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4.

GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening
van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek,
oogonderzoek en doofheidonderzoek, 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 de volgende
gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de
ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
a)

Heupdysplasie, (vanaf 15 maanden)

b)

Erfelijke oogafwijkingen: Entropion, ectropion, Distichiasis (vanaf 12
maanden)

c)

Patella Luxatie, (vanaf 15 maanden), volgens een door de EVN vastgesteld
en toegestuurd protocol.

Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen
de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:


Schildklierafwijkingen

Beide ouderdieren dienen voor de dekking, een schildklieronderzoek te hebben
ondergaan, waarbij minimaal de volgende waarden worden gemeten:

4.3.

a)

Free T4, T4, TSH en TGAA.

b)

Dit onderzoek mag op de datum van dekking maximaal 1 jaar oud zijn.

c)

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd bij honden die minimaal 14
maanden oud zijn.

d)

Het schildklieronderzoek vindt bij plaats bij het Duitse bedrijf
“Biocontrol”.

e)

Bloedafname kan bij de eigen dierenarts plaatsvinden.

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

a)

Heupdysplasie, graad C, D of E

b)

Patella Luxatie graad 1, 2, 3 of 4, of hieraan geopereerd.

c)

Alle oogafwijkingen op het ECVO formulier, of hieraan geopereerd *
*Met dien verstande dat een uitzondering geldt voor Eurasiers die lijden aan een lichte
vorm van Distichiasis. Zij mogen uitsluitend worden verpaard met Eurasier die vrij zijn
van deze oogafwijking.

d)

Schildklierafwijkingen:
Honden waarbij de TGAA uitslag positief is, worden niet tot de fok toegelaten en/of
krijgen geen dektoestemming. De overige waarden :Free T4, T4 en TSH dienen
binnen de door het betreffende laboratorium aangehouden referentiewaarden te
vallen. Bij honden waar 1 of meer van de waarden Free T4, T4 en TSH buiten de door
het betreffende laboratorium aangehouden referentiewaarden vallen, zal de
commissie fokken en gezondheid een besluit nemen over de dektoestemming.
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Hiervoor zal de fokcommissie te allen tijde advies inwinnen bij Dr. Bettina Franz. Of
indien deze niet beschikbaar is een vergelijkbare deskundige. Eventueel kan op korte
termijn een hertest van 1 of meer van de waardes worden gevraagd.

e)

Epilepsie

f)

Pancreasinsufficientie

g) Honden die lijden aan erfelijke afwijkingen komen niet meer in aanmerking
voor een foktoestemming
4.4.

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

5.

6.

a)

Angstigheid, schuwheid of overmatig wantrouwen.

b)

Agressiviteit of angst.

c)

Onvoldoende geslachtstype.

d)

Ontbreken van een snij- of hoektand, het ontbreken van één of meerdere premolaren 3 of 4 of
meerdere molaren 1 of 2, andere gebitsafwijkingen.

e)

Ectropion, entropion, te diep liggende of te kleine ogen.

f)

***Distichiasis zie punt 4.3.c

g)

Tip of hangoren.

h)

Knikstaart.

i)

Sterk pigmentverlies

j)

Honden met duidelijke lichamelijke afwijkingen of gedragsstoornissen

GEDRAGSREGELS
5. 1

Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen
zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

WERKGESCHIKTHEID
6.1

7.

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

EXTERIEURREGELS
7.1.

Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben
deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde
expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG op elke expositie hebben
behaald.

7.2.

Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer
hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door
de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie fokgeschikt hebben
behaald.
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8.

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.

8.3

De pups dienen bij aflevering in goede gezondheid te verkeren.

8.4

De fokker is verplicht de pups zo goed mogelijk te socialiseren.

8.5.

De fokker is verplicht de pups op te laten groeien in huiselijke kring.

8.6.

Pupbemiddeling:
Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling dient de fokker een
schriftelijke foktoestemming te hebben verkregen van de EVN.
Wanneer zowel de fokker als de dekreu eigenaar ieder één pup
uit het nest wensen te behouden, dan is dit toegestaan, mits de
fokker dit voor de geboorte van de pups schriftelijk aan de
commissie fokken en gezondheid bekend maakt. Indien de dekreu
eigenaar echter afziet van een pup, kan de fokker een verzoek aan het
bestuur richten om een tweede pup zelf te bemiddelen. Het bestuur zal
hier in het algemeen goedkeuring aan geven, mits:

• er minimaal 2 pups uit het nest worden bemiddeld aan mensen op de
wachtlijst.
• de mensen op de wachtlijst minder dan 1 jaar hebben moeten wachten op
het moment van afstaan van de tweede pup.
8.7.

Prijs:

a)

De maximum prijs voor een pup (huishond) wordt jaarlijks door het
bestuur vastgesteld en aan de Algemene Ledenvergadering
voorgelegd.

b)

De adviesprijs voor een dekking bedraagt 10% per levend geboren
pup, berekend over de verkoopprijs die de fokker berekend.

8.8.

Aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt bij de
fokker. De EVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien
van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als
deze zich houdt of heeft gehouden aan het bepaalde in dit fokreglement.

8.9.

Koopovereenkomst
Het is aan te bevelen om de verkoop van de pups schriftelijk vast te
leggen door middel van een koopovereenkomst. De EVN heeft hiervoor
een voorbeeld koopovereenkomst opgesteld.
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9.

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.

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het
toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de
belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit
lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging
gecommuniceerd.

9.4.

IFEZ Certificaat:
Indien de Fokker aan alle verplichtingen van dit fokreglement voldoet krijgen
de eigenaren van de pups een IFEZ – Certificaat

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 (naam rasvereniging)
op ___________________ 20__
De voorzitter,

De Secretaris

(Naam)
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