Verenigingsfokreglement
Welsh Springer Spaniel Club in
Nederland

voor het ras:
Welsh Springer Spaniel

1.

ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de Welsh Springer Spaniel Club in Nederland,
hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging
van de belangen van het ras Welsh Springer Spaniel, 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 5 november 2014.
Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend
plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van
de Welsh Springer Spaniel Club in Nederland.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de
vereniging in Nederland voor het ras Welsh Springer Spaniel.

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.

Dekaanvraag en vermelding op de pupinfolijst

1.7.1 Ieder lid van de vereniging dat een nest Welsh Springer Spaniels wil
fokken wordt geacht alle afspraken met de vereniging zoals vastgelegd
in dit VFR na te komen op straffe van uitsluiting van vermelding op de
pupinfolijst.
1.7.2 Van beide ouders moet het enquêteformulier ontvangen zijn. Dit geldt
uiteraard alleen als de honden de 'enquête-leeftijd' hebben bereikt. De
enquête-leeftijd is momenteel vastgesteld op 3 jaar. Indien daartoe
aanleiding bestaat kan het bestuur deze enquête-leeftijd aanpassen.
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In individuele gevallen kan het bestuur tot versnelde enquêtering
overgaan. Mochten er zich omstandigheden voordoen, waardoor de
totale enquête naar een eerder tijdstip gaat, houdt dat niet in, dat de
enquête op driejarige leeftijd vervalt.
1.7.3 De te maken combinatie moet minimaal 10 dagen vóór de eerste
dekkingsdatum schriftelijk, door middel van het formulier “dekaanvraag”
vergezeld van de benodigde documenten en na ontvangst van de
verschuldigde kosten tegen de dan geldende tarieven, worden
aangevraagd bij de Commissie Fokkerij en Gezondheid, hierna te
noemen F&G onder opgave van ten hoogste vier reuen. De eigenaar
van de te gebruiken reu dient vooraf toestemming voor de dekking
verleend te hebben.
Het te verwachten nest wordt na schriftelijke goedkeuring en na
ontvangst van de dekkaart vermeld op de pupinfolijst. Mocht de teef
loops zijn en wordt op de 1e dag van de loopsheid toestemming
gevraagd, dan volgt de eventuele toestemming uiterlijk op de 10 e dag
van de loopsheid.
1.7.4 Bij nesten gefokt volgens dit VFR gaat de fokker akkoord met de
mogelijkheid tot bezoek aan het nest door één of meer bestuursleden.
1.7.5 Een fokker is verplicht binnen zeven dagen na de geboorte van het nest
dit door te geven aan de F&G.
1.7.6 Nesten worden negen weken na de geboortedatum automatisch van de
pupinfolijst gehaald. Als de fokker bericht geeft, dat nog niet alle pups
zijn verkocht, blijft het nest op de lijst staan. De vermelding op de
pupinfolijst zal dan telkens met veertien dagen worden verlengd.
1.7.7 Mocht er op één en hetzelfde adres, ongeacht de naam van de fokker
en/of kennel, een nest Welsh Springer Spaniels liggen of verwacht
worden dat volgens dit VFR is gefokt en in diezelfde periode ligt er op
dat adres een nest Welsh Springer Spaniels ter verkoop jonger dan 12
weken dat niet volgens dit VFR is gefokt, dan zal het bestuur de
desbetreffende nesten niet opvoeren op de pupinfolijst dan wel daarvan
schrappen.
1.7.8 De toestemming voor een aangevraagde combinatie wordt ingetrokken,
indien vóór de dekking gegevens bekend worden, waardoor niet meer
wordt voldaan aan dit VFR. Dit wordt de fokker schriftelijk meegedeeld.
1.7.9 Indien de dekking van een teef wel heeft plaatsgevonden, maar niet
heeft geresulteerd in de geboorte van een nest, dient voor een volgende
dekking van de betrokken teef opnieuw goedkeuring volgens het VFR
van de vereniging aangevraagd te worden.
1.7.10 De goedkeuring van de aangevraagde combinatie(s) is geldig voor de
termijn van één jaar na dato en kent een eenmalige vermelding op de
pupinfolijst. Fokkers kunnen binnen de termijn van één jaar een gratis
verlenging aanvragen.
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1.7.11 Leden woonachtig in Nederland in het bezit van een dekreu die op de
dekreuenlijst van de vereniging staat, verplichten zich tot aanwezigheid
van de betreffende reu bij beoordelingen van door hem verwekte nesten
op de Nakomelingendag.
1.7.12 Bij vermelding op de pupinfolijst verplicht de fokker zich om alle nieuwe
pupkopers binnen Nederland van het betreffende nest, te bewegen lid te
worden van de vereniging tegen een gereduceerd tarief voor het eerste
lidmaatschapsjaar, tegen de op dat moment geldende tarieven.
Pupkopers uit overige landen binnen Europa kunnen indien gewenst lid
gemaakt worden, tegen de op dat moment geldende tarieven.
1.8.

Gedragscodes

1.8.1 Meldingen omtrent (mogelijke) gebreken dienen zo spoedig mogelijk na
kennisname van het feit door de eigenaar en/of fokker schriftelijk aan
de F&G gemeld te worden. Onder erfelijke gebreken vallen op dit
moment:
•

Epilepsie

•

Heupdysplasie

•

Oogafwijkingen: PRA en Cataract

1.8.2 Ieder ander die kennis heeft van een erfelijk gebrek bij een Welsh
Springer Spaniel, kan de in artikel 1.8.1 genoemde melding doen op de
daarin beschreven wijze. Deze schriftelijke melding wordt gedaan met
vermelding van de bron. De F&G zal naar aanleiding van deze melding
de fokker van de genoemde hond schriftelijk benaderen om de juistheid
van de melding te verifiëren. Meldingen zonder bronvermelding worden
uitsluitend ter kennisgeving aangenomen.
1.8.3 De aldus via artikel 1.8.1 verkregen gegevens worden strikt vertrouwelijk
behandeld.
1.8.4 Vanuit de enquêteformulieren zullen zonder toestemming van de
ledenvergadering geen publicaties worden gedaan met vermelding van
namen, behoudens de gevallen van epilepsie, officiële
oogonderzoekuitslagen en officiële HD-uitslagen.
1.8.5 In de schriftelijke berichtgeving aan betrokkenen rond (mogelijk) erfelijke
gebreken zal nadrukkelijk op het vertrouwelijke karakter van deze
gegevens gewezen worden.
1.8.6 In geval van een epilepsiemelding worden zowel de eigenaar als de
fokkers van de betrokken ouderdieren op de hoogte gesteld. Betreft het
een geïmporteerde hond, dan wel is één van de ouderdieren uit het
buitenland afkomstig, wordt tevens de desbetreffende rasvereniging op
de hoogte gesteld.
1.8.7 Bij plotseling opduiken van een mogelijk erfelijk gebrek, zal het bestuur
na deskundig advies, de gebruiker(s) van de betrokken hond(en)
verzoeken de uiterste terughoudendheid te betrachten, totdat een en
ander voldoende onderzocht is. Tevens zullen de eigenaars van deze
honden worden ingelicht.
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1.8.8 Wanneer een fokker, om welke reden dan ook, een sanctie, van welke
aard dan ook, opgelegd heeft gekregen van de Raad van Beheer, is het
bestuur gerechtigd de desbetreffende fokker eveneens een sanctie op
te leggen, die verder kan gaan dan het uitsluiten van de fokkerij via dit
VFR.

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 halfbroer, 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 4 maal toegestaan.

2.3.

Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 13 maanden zijn.

2.4.

Aantal dekkingen:
De algemene ledenvergadering heeft geen beperkingen aan het aantal
dekkingen bepaald.
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 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:
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De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde
gezondheidsonderzoeken 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 dekreu, dan gelden voor deze
dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de
dekreu betreft.

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 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.

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:
• Heupdysplasie
•

Oogafwijkingen

Het oogonderzoek moet binnen 3 jaar na datum onderzoek herhaald
worden.
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4.3.

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

Heupdysplasie

•

Epilepsie

•

Oogafwijkingen

4.3.1 Heupdysplasie
Uitgesloten van de fokkerij zijn honden met de uitslag HD-D en HD-E.
Voor gebruik van buitenlandse of geïmporteerde volwassen fokdieren
c.q. sperma is de volgende normering vastgesteld:
Verenigd Koninkrijk
Ouderdieren waarvan de score gelijk is aan de, op het moment van
röntgenen, in het Verenigd Koninkrijk geldende gemiddelde score voor
het ras, dan wel daaronder, mogen worden ingezet voor de fokkerij.
Pups komen in dat geval in aanmerking voor plaatsing op de
pupinfolijst.
Verenigde Staten van Amerika
Ouderdieren met een kwalificatie OFA Excellent, Good, Fair, Borderline
en Mild mogen worden ingezet voor de fokkerij. Pups komen in dat
geval in aanmerking voor plaatsing op de pupinfolijst.
Ouderdieren met een kwalificatie OFA Moderate en Severe mogen niet
worden ingezet voor de fokkerij.
Landen anders dan FCI, Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten
van Amerika
Hierbij beslist het bestuur en F&G of de overlegde HD-test van de
ouderdieren en de uitslag daarvan voldoen aan de normen die gesteld
zijn in dit VFR.
4.3.2 Epilepsie
Uitgesloten van de fokkerij zijn:
•

Lijders aan epilepsie

•

Ouderdieren van lijders aan epilepsie

•

Nestgenoten van lijders aan epilepsie jonger dan drie jaar

•

Honden jonger dan 3 jaar uit een combinatie van twee dragers van
epilepsie

Indien een hond een onduidelijk ziektebeeld vertoont waar het epilepsie
betreft, als de diagnose niet definitief gesteld kan worden en/of het
ziektebeeld zich beperkt tot één door de eigenaar gemelde toeval of
iets dat daarop sterk lijkt, kan het bestuur overgaan tot het instellen van
een “wachttijd” voor de ouderdieren van de desbetreffende hond.
Tot 12 maanden na datum van de epilepsiemelding komen deze
ouderdieren niet voor de fokkerij volgens dit fokreglement in
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aanmerking. Is de nakomeling gedurende een periode van 12 maanden
na de eerste melding toevalvrij, kunnen beide ouderdieren, mits er geen
andere meldingen zijn, weer voor de fokkerij in aanmerking komen.
Eenzelfde wachttijd geldt voor de nestbroers en –zusters van het
desbetreffende dier totdat deze de leeftijd van drie jaar hebben bereikt.
Bij het vaststellen van wat een “onduidelijk ziektebeeld” is, zal voor het
bestuur en de daarvoor aangestelde functionaris o.a. de publicatie
“Epilepsie bij honden” door drs. Paul Mandigers leidraad zijn, terwijl
uiteraard andere dierenartsen geraadpleegd kunnen c.q. zullen worden.
4.3.3 Oogafwijkingen
Uitgesloten van de fokkerij zijn honden die lijden aan PRA en Cataract
Voor gebruik van buitenlandse en geïmporteerde volwassen fokdieren
c.q. sperma is de volgende normering vastgesteld:
Verenigd Koninkrijk:
Pups komen voor plaatsing op de pupinfolijst in aanmerking indien de
ouderdieren vooraf zijn onderzocht op PRA en Cataract en vrij
bevonden.
Verenigde Staten van Amerika:
Pups komen voor plaatsing op de pupinfolijst in aanmerking indien de
ouderdieren vooraf zijn onderzocht op PRA en Cataract en vrij
bevonden. Dit onderzoek dient verricht te worden door een in de
Verenigde Staten van Amerika bevoegde instantie, de Canine Eye
Registration Foundation (CERF).
Landen anders dan FCI, Verenigd Koninkrijk of Verenigde Staten van
Amerika
Hierbij beslist het bestuur en F&G of de overlegde ogentest van de
ouderdieren voldoet aan de normen die gesteld zijn in dit VFR.
De overige eventueel te constateren oogafwijkingen zullen t.a.v. dit
Fokreglement nog geen rol spelen.
4.4.

Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van
onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag
niet worden gefokt.
- agressieve of buitensporig angstige honden
- honden die duidelijk fysieke of gedragsafwijkingen vertonen

5. GEDRAGSREGELS

VFR

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.
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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 dit VFR.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS
7.1.

Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 3 keer hebben
deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI
gereglementeerde expositie in Nederland of op de W.S.S.C.
Kampioenschapsclubmatch en daar minimaal de kwalificatie 2 maal U
en 1 maal ZG (reuen) of 1 maal U en 2 maal ZG (teven) op elke
expositie hebben behaald bij twee verschillende keurmeesters
dan wel
7.1.1 minimaal 1 maal U en 1 maal ZG (reuen) of 2 maal ZG (teven) op een
tentoonstelling als boven omschreven en minimaal een G behaald op
een volgens FCI reglementen gekeurde nationale of internationale
veldwedstrijd in Nederland of daarbuiten.
7.1.2 Voor geïmporteerde honden uit landen met een afwijkend
kwalificatiesysteem t.o.v. Nederland geldt dat zij vóór hun komst naar
Nederland minimaal 3 plaatsingen (plaatsing nr. 1 t/m 3) hebben
gekregen op
* een kampioenschapstentoonstelling
* een open show van één der rasverenigingen
* een kampioenschapstentoonstelling van één der rasverenigingen in
het land van herkomst
dan wel
7.1.3 een plaatsing op een show als bovengenoemd en minimaal een G op
een volgens FCI reglementen gekeurde nationale of internationale
veldwedstrijd in Nederland of daarbuiten. De veldwerkkwalificatie
behoeft niet te zijn behaald voor de komst naar Nederland.
7.1.4 Voor honden van buiten Nederland woonachtige leden of in het
buitenland geregistreerde honden welke bij een aangevraagde
combinatie betrokken zijn, gelden de genoemde criteria afhankelijk van
het systeem van tentoonstellingen in het desbetreffende land.
7.2.
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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.

9.

10.

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.

INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 december 2020,
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 Welsh Springer
Spaniel Club in Nederland
op 5 november 2014
De vice-voorzitter,

De secretaris,

J.M.M. van Vliet-van der Maat

A.R. Troost-Pol
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