Verenigingsfokreglement
naam van de rasvereniging: Nederlandse Foxterrier Club (N.F.C.)

voor het ras: foxterrier gladhaar & foxterrier draadhaar

1. ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de N.F.C., hierna te noemen de vereniging beoogt
bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras foxterrier
gladhaar & foxterrier draadhaar, 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 30 maart 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 foxterrier gladhaar & foxterrier draadhaar,
woonachtig in Nederland.

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.

Leden dienen hun honden op zodanige wijze te houden dat het welzijn
van de honden zo goed mogelijk wordt verzekerd. Verwaarlozing,
uitbuiting en wreedheid kan nimmer worden geaccepteerd. Alle
gedragingen dienen gericht te zijn op het belang van het individuele
dier, alsook op dat van de Foxterrier.

1.8.1. Blijkens artikel 5 van de statuten heeft de N.F.C. o.a. ten doel de
instandhouding en verbetering van het foxterrierras; de bevordering van
gezondheid en welzijn van de tot dit ras behorende honden in het
algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken
binnen dit ras in het bijzonder.
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1.8.2. Om de gezondheid van het ras te bevorderen houdt de N.F.C.
regelmatig gezondheidsinventarisaties; zij verzamelt en
registreert zo veel mogelijk gegevens over afstamming, exterieur
en gezondheid van honden van het foxterrierras. In het belang
van de registratie is een registratiereglement opgesteld. De
N.F.C. stelt op verzoek gegevens - voor zover aanwezig - ter
beschikking aan belanghebbende fokkers.
2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1.1. 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).
2.1.2. Combinatie beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan
als halfbroer-halfzuster.
2.2.

Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal drie 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 een onbeperkt aantal nesten
voortbrengen. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit
minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in
het NSHB.
NB1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden
ingeschreven in het NHSB (artikel III.14KR). Ook dan wordt uitgegaan
van een geslaagde dekking
NB2: Indien sperma wordt gebruikt van een 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
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dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een
natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
2.8.

Eigenaren van een reu dienen dekkingen te weigeren voor teven die
niet voldoen aan dit Verenigingsfokreglement.

2.9.

De fokkerij dient gericht te zijn op de instandhouding en/of verbetering
van de kwaliteit van de Foxterrier. Men dient niet te fokken met honden
die duidelijke tekortkomingen vertonen.

2.10. Het is voor alle leden, die een nest fokken, verplicht dek- en
geboorteberichten op te sturen aan de dek- en geboorteregistratie van
de N.F.C. .
2.11. Voor opgave dekkingen en geboorten dient het officiële dek-en
geboorteformulier van de N.F.C. volledig te worden ingevuld en
ondertekend: het dekbericht door de eigenaar van de dekreu en van de
teef; het geboortebericht door de eigenaar van de teef.
2.12. Binnen 3 weken na dekking dient dit gemeld te worden aan de N.F.C.
door middel van het volledig ingevulde Aanmeldingsformulier 1
Dekking, aan fokbeleid@nederlandsefoxterrierclub.nl. Deze melding
staat los van de verplichte dekaangifte bij de Raad van Beheer.
Tegelijk met het dekbericht wordt een kopie van de stamboom, van de
patella luxatie uitslag en van de behaalde kwalificatie van beide
ouderdieren opgestuurd.
2.13. Binnen 10 dagen na de geboorte van een nest dient dit te gemeld te
worden aan de N.F.C. door middel van het volledig ingevulde
Aanmeldingsformulier 2 Geboorte, aan
fokbeleid@nederlandsefoxterrierclub.nl. De kosten van het
geboortebericht zijn vastgesteld in de tarievenlijst en dienen uiterlijk 10
dagen na de geboorte te worden overgemaakt. Als de teef niet heeft
opgenomen of als alle pups doodgeboren zijn, blijft opsturen verplicht,
maar zijn er geen kosten aan verbonden. Deze melding staat los van de
verplichte geboorteaangifte bij de Raad van Beheer.
2.14. Het is verplicht afwijkingen of overlijden van pups in de nesttijd op te
geven bij het registratiepunt.
2.15. Het is verplicht met goedvinden van de koper de gegevens van de pups
en hun koper/eigenaar door te geven aan het registratiepunt.
2.16. De N.F.C. heeft het recht alle dekkingen en geboortes op de website
van de N.F.C. en/of in het clubblad te vermelden.
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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
16 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 60 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.

3.4.

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

3.5.

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat
tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef
geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

3.6.

De geboorte moet in principe een natuurlijk verloop hebben; bij 2 maal
een keizersnede wordt de teef uitgesloten voor de fokkerij.

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 geen gezondheidsproblemen binnen de Foxterrier
vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen
dienen de ouderdieren vόόr de dekking te worden onderzocht op :
a. Patella luxatieonderzoek door een erkende specialist, genoemd op
de `Meutstege` specialistenlijst of via de lijst van dierenartsen, die via
Raad van Beheer een contract hebben afgesloten om de uitslagen bij
de Raad van Beheer te laten administreren en publiceren. Het
onderzoek mag plaatsvinden als de dekreu en de teef minimaal 12
maanden oud zijn.
c. Voor fokdieren is toegestaan: patella luxatie vrij en patella luxatie
graad I (zie voor omschrijving onderzoeks- en uitslagformulieren)
d. Uitslag op volledig ingevulde officiële onderzoeks-en uitslagpapieren
van de N.F.C.
e. Buitenlandse dekreuen moeten voldoen aan de regels betreffende
patella luxatie van dat land.

4.3.

Aandoeningen: met honden die niet voldoen aan genoemde
voorwaarden onder artikel 4.2. mag niet worden gefokt.
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4.4.

Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer
diskwalificerende fouten zoals beschreven in de rasstandaard
mag niet worden gefokt.

4.5.

Een combinatie waaruit bewezen erfelijke afwijkingen zijn
voortgekomen mag niet worden herhaald.

4.6.

De fokker dient puppykopers te stimuleren mee te werken aan
nakomelingenonderzoek.

5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de
karaktereisen, zoals die in de rasstandaard zijn beschreven
5.2.

Verplichte gedragstest: voor de Foxterrier is een verplichte
gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1. Voor de Foxterrier is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van
toepassing.
7. EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben
deelgenomen aan een, door de Raad van Beheer en/of FCI
gereglementeerde, CAC, CAC/CACIB-tentoonstelling of de
Kampioenschapsclubmatch van de Nederlandse Foxterrier Club,
waarbij de keuring door een bevoegd raskeurmeester wordt uitgevoerd.
Op de CAC, CAC/CACIB-tentoonstelling of de
Kampioenschapsclubmatch van de Nederlandse Foxterrier Club dient
de teef minimaal de kwalificatie zeer goed te hebben behaald en de reu
tenminste eenmaal U of tweemaal ZG (zie ook artikel 7.1.1.).
7.1.1. De kwalificatie 1 x ZG uit 7.1 geldt voor de teef. De reu dient tenminste
1 x U of 2 x ZG te hebben behaald.
7.2.

Fokgeschiktheidskeuring: Honden die door een trauma of andere (na
geboorte ontstane en niet erfelijk bepaalde) oorzaak een zodanige
afwijking hebben van de rasstandaard dat zij niet aan de kwalificatieeisen kunnen voldoen, worden via een aankeuring in staat gesteld te
voldoen aan het gestelde in artikel 7.1 van het VFR. Zie hiervoor het op
aankeuringsreglement en –formulier.

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
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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 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht
aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3.

Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de
standaard behoren niet te worden verkocht zonder dat de koper volledig
van dit gebrek of deze afwijking schriftelijk op de hoogte is gesteld.

8.4.

De fokkers moeten de kopers er op wijzen dat zij bij problemen contact
dienen op te nemen met de fokker van hun pup.

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.

Dienstverlening N.F.C.
9.3.1. De N.F.C. verleent aan haar leden pupinformatie bij de verkoop
van de door het lid zelf gefokte pups van het foxterrierras, mits
het lid eigenaar is van de teef en mits voldaan wordt aan de
voorwaarden gesteld in het fok- en registratiereglement en mits
het lid minimaal één jaar lid is van de N.F.C.
9.3.2. Onder pupinformatie wordt verstaan het aan de aspirant-koper
kosteloos verstrekken van adressen van leden van de N.F.C.
die foxterrierpups voor verkoop beschikbaar hebben, die zijn
gefokt en aangemeld volgens fok- en registratiereglement.
9.3.3. De koop en verkoop van pups en oudere foxterriers met de door
de N.F.C. verstrekte pupinformatie is een transactie tussen koper
en verkoper-fokker en geschiedt buiten verantwoording van de
N.F.C. De N.F.C. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
welke gebreken dan ook.
9.3.4. Het bestuur van de N.F.C. reageert slechts op schriftelijk
ingediende klachten inzake de pupinformatie. Schriftelijk
ingediende klachten worden door het bestuur onmiddellijk
voorgelegd aan de verkoper-fokker, opdat deze een schriftelijk
verweer bij het bestuur kan indienen. Het oordeel van het
bestuur omtrent de klacht zal schriftelijk en met redenen
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omkleed bekend worden gemaakt aan de klager en de
verkoper-fokker tegen wie de klacht is gericht.
9.3.5. Bij conflicten tussen koper en verkoper-fokker kan, indien beide
partijen daartoe de wens te kennen geven, een oordeel van het
bestuur van de N.F.C. gevraagd worden. Dit oordeel is niet
bindend.
9.4.

Werkwijze
9.4.1. Na betaling van het geboortebericht wordt dit –als de fokker dit
wenst- voor pupinfo op de website van de N.F.C. geplaatst.
9.4.2. De variëteit van het nest en de naam van de fokker-eigenaar
worden vermeld. Voor informatie over het nest wordt verwezen
naar de pupinformatie. Zij geeft aan belangstellenden een
pupinformatielijst uit met de adressen en telefoonnummers van
de betreffende fokkers.
9.4.3. Het geboortebericht blijft maximaal 12 weken op de website
staan. De fokker is verplicht de verkoop van de pups terstond te
melden aan de pupinformante.
9.4.4. Voor herplaatsing van oudere honden moet bij de aanmelding
een kopie van de stamboom, een gezondheidsverklaring van de
dierenarts en een geldig inentingsbewijs worden opgestuurd en
de kosten (volgens tarievenlijst) worden overgemaakt. De hond
wordt daarna op de website geplaatst en de pupinformatie geeft
inlichtingen. Bij verkoop gelden dezelfde regels als onder 9.3.3.
9.4.5. Nadat het bestuur N.F.C. constateert, dat een lid handelt in strijd
met het fok-, het registratie en of het pupinformatiereglement,
kan het bestuur besluiten tegen het betreffende lid –al dan niet
tijdelijk- de volgende maatregelen te nemen:
9.4.5.1. uitsluiting van pupinfo
9.4.5.2. uitsluiting van fokkersbijeenkomsten
9.4.6. Het in lid 9.4.5 bedoelde besluit wordt schriftelijk en met redenen
omkleed ter kennis van dat lid gebracht. Tegen dit besluit kan bij
de eerst volgende algemene ledenvergadering beroep worden
aangetekend. Dit beroep dient binnen dertig dagen na
dagtekening van het besluit schriftelijk bij het secretariaat van de
N.F.C. ingediend te worden. Het bestuur van de N.F.C. kan het
besluit tot bovengenoemde maatregelen tot de behandeling in de
algemene ledenvergadering opschorten of handhaven. Tegen
deze beslissing is geen beroep mogelijk.
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9.4.7. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de N.F.C. bij een
besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde
combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van de
Foxterrier daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit
lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging
gecommuniceerd.

10. INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 30 maart 2014,
nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad van Beheer conform artikel 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse
Foxterrier Club op 30 (dertig) maart 2014 (tweeduizendenveertien)
In de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Foxterrier Club op 5 (vijf) mei
2019 (tweeduizendnegentien) is besloten Artikel 3.6. ‘Een teef mag niet worden
gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een vorig nest van die
teef’ te laten vervallen. Hierdoor is Artikel 3.7 automatisch in Artikel 3.6 aangepast.

Voorzitter

Secretaris

C.A.F. Warmenhoven

P. van Mansom
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