Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
Uittreksel uit Verenigingsfokreglement (VFR) *
Dit reglement voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland beoogt bij te dragen aan de
behartiging van de belangen van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever zoals deze zijn verwoord in de
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is
e
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 16 maart 2013, de 1 aanvulling is
e
goedgekeurd door de ALV op 15 maart 2014, de 2 aanvulling/aanpassing is goedgekeurd door de ALV op
e
e
14 maart 2015, 3 aanvulling/aanpassing door ALV op 16 maart 2016, 4 aanvulling/aanpassing door ALV op
e
14 maart 2017, 5 aanvulling/aanpassing door ALV op 24 maart 2018. Goedkeuring RvB ontvangen op 24
april 2018, gewijzigde VFR treed in werking op 1 mei 2018.
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging ‘Nova Scotia Duck Tolling
Retriever Club Nederland’.
De voor de fok gebruikte ouderdieren dienen te zijn ingeschreven in het Nederlandse Hondenstamboek
(N.H.S.B.) of in een door de FCI erkende buitenlandse stamboomboekhouding.
FOKREGELS (ARTIKEL VIII.2 KR):
 Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar
kleinzoon, (half)broer, neef.
 Dezelfde oudercombinatie is 2 (twee) maal toegestaan.
 De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 24 (vierentwintig) maanden
zijn.
 Een reu mag in zijn leven niet meer dan 10 geslaagde dekkingen (in NL) verrichten.
WELZIJNSREGELS (ARTIKEL VIII.1 KR):
 Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 (vierentwintig) maanden heeft
bereikt.
 Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd
van 60 (zestig) maanden (5 jaar) heeft bereikt.
 Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de
leeftijd van 96 (zesennegentig) maanden (8 jaar) heeft bereikt.
 Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 4e (vierde) nest is geboren.
 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.
GEZONDHEIDSREGELS:
 Beide ouderdieren dienen te zijn geröntgend op de aanwezigheid van HD. Zij voldoen aan de gestelde
voorwaarden als de officiële uitslag van dit röntgenonderzoek, erkend door de Raad van Beheer,
afdeling GGW luidt: H.D. A (= vrij van heupdysplasie) of H.D. B (= overgangsvorm).
 Erfelijk beschouwde oogaandoeningen: het is niet toegestaan te fokken met ouderdieren die de
beoordeling (voorlopig) “niet vrij” van erfelijk beschouwde oogaandoeningen hebben gekregen.
Uitzondering: Als een ouderdier de uitslag (voorlopig) “niet vrij” heeft, zal het meest actuele advies uit
paragraaf 8 ‘The Veterinary ophthalmologists’ advice relating to hereditary eye disease control’ van het
ECVO Manual: ‘The Veterinary ophthalmologists’ advice’ worden gevolgd (http://www.ecvo.org/media/8vet_advice.pdf).
 Elleboogdysplasie: het is niet toegestaan te fokken met ouderdieren die de volgende ED uitslag hebben:
Graad 1, Graad 2 of Graad 3.
 Van beide ouderdieren dient de status voor prcd-PRA bekend te zijn. Ofwel door middel van een DNA
test, ofwel doordat de fokker via een schriftelijke verklaring de status voor prcd-PRA van de
(voor)ouders kan laten zien, waaruit de status van de ouderdieren ondubbelzinnig kan worden
vastgesteld. Uit de voorgenomen combinatie mogen uitsluitend nakomelingen geboren worden die een A
(normal/clear) of B (carrier) pattern hebben.
 Indien één van de ouderdieren, middels DNA, is getest op:
JADD, SOD1 en/of DEN dan mogen uit de voorgenomen combinatie uitsluitend nakomelingen geboren
worden die normal of carrier pattern hebben.
 Honden die lijden aan (primaire) epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden ingezet.
 Honden die lijden aan auto-immuun gerelateerde ziekte mogen niet voor de fokkerij worden ingezet.
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EXTERIEUR:

7.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moet(en) minimaal 3 (drie) keer hebben deelgenomen aan een door
de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie “Zeer
Goed” (ZG) op elke expositie hebben behaald, onder 3 (drie) verschillende keurmeesters. beide
ouderdieren moeten voldoen aan de eisen gesteld in paragraaf 7.1.1 of 7.1.2.


7.1.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moeten voldoen aan de eisen gesteld in paragraaf 7.1 of 7.1.2.



7.1.2 Exterieurkwalificatie in combinatie met werkkwalificatie:
beide ouderdieren moeten minimaal 2 (twee) keer hebben deelgenomen aan een hierboven genoemde
tentoonstelling en daar minimaal de kwalificatie “Zeer Goed” (ZG), hebben behaald onder 2 (twee)
verschillende keurmeesters.
en daarnaast
tenminste één jachtdiploma/certificaat erkend door ORWEJA/RvB,
of
tenminste één jachtdiploma/certificaat erkend door de NSDTRCN en/of erkend door de RvB erkende
zusterretrieververenigingen,
of
tenminste één jachtdiploma/certificaat erkend door een buitenlandse kennelclub.
of
tenminste één jachtgerelateerd diploma/certificaat erkend door de Federatie Hondensport Nederland.

.
SANCTIEBELEID
Procedures bij het niet naleven van het Verenigingsfokreglement:

Eerste overtreding
Formele schriftelijke reprimande
Verwijdering van de kennelvermelding van de website en/of verwijdering van advertentie uit het
clubblad, bij verwijdering van een advertentie zal geen restitutie van gelden plaatsvinden.
Uitsluiting van nestbemiddeling.
Publicatie in het cluborgaan.

Tweede overtreding
Schorsing lidmaatschap voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar).

Derde overtreding
Royement Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
Het bestuur van de NSDTRCN en de fokaangelegenhedencommissie zijn niet aansprakelijk voor de
mogelijke gebreken bij fokproducten van welke combinatie dan ook.
Alle overtredingen op het Verenigingsfokreglement worden gerapporteerd aan de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.

* voor het volledige Verenigingsfokreglement (VFR) verwijzen wij u naar de website www.tollertales.nl
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