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Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokreglement (VFR)


Elke bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging is verplicht een
Verenigingsfokreglement (VFR) op te stellen volgens het format
Verenigingsfokreglement (format VFR) van de Raad van Beheer. In het
Kynologisch Reglement (KR) is hierover de volgende regelgeving
opgenomen:



De voor het Verenigingsfokreglement (VFR) relevante artikelen in het
Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basisreglement Welzijn & Gezondheid
(BWG), zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer
aangesloten verenigingen aangenomen. Deze artikelen zijn per definitie
verplicht.



De rasvereniging kan bij de artikelen zien wat de mogelijkheden zijn. Het is
mogelijk om artikelen te verzwaren en of nieuwe artikelen toe te voegen, mits
deze niet in strijd zijn met het Kynologisch Reglement (KR).
De volgende keuzes zijn aangegeven bij de artikelen:
1. Verplichte tekst, de vereniging moet de formattekst integraal
overnemen
2. In de geest van, de vereniging dient een vergelijkbare tekst op te
nemen
3. Suggestie, de vereniging heeft de keuze om een suggestietekst over te
nemen
4. Keuzemenu, de vereniging heeft de keuze uit verschillende teksten
5. Wel of niet opnemen, de vereniging heeft de keuze om een artikel wel
of niet integraal op te nemen.



De naleving van het Kynologisch Reglement (KR) wordt gecontroleerd door de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.



De naleving van het Verenigingsfokreglement (VFR) wordt gecontroleerd door
de betreffende rasvereniging.
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1. ALGEMEEN (m.i.v. 1-8-2022)
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) voor de (Amerikaanse Cocker
Spanielclub Nederland), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij
te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Amerikaanse
Cocker Spaniel zoals deze zijn verwoord in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de rasvereniging. Dit
Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering van de rasvereniging op 5 april 2022. Inhoudelijke
aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met
instemming van de algemene ledenvergadering van de rasvereniging.
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle In Nederland
woonachtige leden van de rasvereniging voor het ras Amerikaanse
Cocker Spaniel.
Het bestuur van de rasvereniging dient 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
(VFR) en een verzwaring of aanscherping van de regelgeving betreffen,
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 rasvereniging. Dit ontslaat het individuele lid
en de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te
blijven van recente wijzigingen in het Kynologisch Reglement (KR), ook
als het bestuur van de rasvereniging hier in gebreke blijft. Ieder
individueel lid en individuele fokker is en blijft ten allen tijde zelf
verantwoordelijk voor naleving van het Kynologisch Reglement (KR),
wettelijke en overige regelgeving.
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 (KR).
De rasvereniging heeft met de Raad van Beheer een convenant
afgesloten XX-XX-2022….
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2. FOKREGELS (m.i.v. 1-8-2022)
2.1

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader,
haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als
gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel,
wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB)
geweigerd. (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
Klik of tik om tekst in te voeren.

2.2
2.3
2.4
2.5

Oudercombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 5 maal toegestaan.
Aantal reuen per dekking:
Het is niet toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopsheid
door één extra reu wordt gedekt.
Minimum leeftijd reu:
Op de dag van de dekking moet de reu minimaal de leeftijd van 12
maanden hebben bereikt.
Aantal dekkingen:
De reu mag per kalenderjaar in Nederland maximaal 25 geslaagde
dekkingen verrichten met een totaal van maximaal 50 geslaagde
dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking in Nederland geldt een dekking waaruit minimaal
één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden
ingeschreven in het NHSB (KR artikel III.14 en KR artikel III.14A). Ook
dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
Indien sperma van de reu wordt gebruikt voor kunstmatige
inseminatie (KI) staat dit voor het bepalen van het maximale aantal
dekkingen gelijk aan een natuurlijke dekking.
Als geslaagde dekking buiten Nederland geldt een natuurlijke dekking,
of gebruik van sperma voor kunstmatige inseminatie (KI), waaruit
minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in een
buitenlands stamboek.

2.6

Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. De
fokker of eigenaar kan voor deze reuen een fokverbod/ Limited
Registration aanvragen.

2.7
Gebruik buitenlandse reuen:
2.7.1 Gezondheid- en screeningsregels buitenlandse reu:
Wanneer voor een dekking een buitenlandse reu met een door de FCI
erkende stamboom wordt gebruikt dan dient deze reu bij voorkeur te
voldoen aan de gezondheid- en screeningsregels zoals deze gelden
voor een Nederlandse reu.
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De kwaliteit van de uitvoering en beoordeling van de bij de buitenlandse
reu uitgevoerde gezondheids- en screeningsonderzoeken dient zoveel
mogelijk vergelijkbaar te zijn met de gezondheids- en
screeningsonderzoeken zoals deze in dit Verenigingsfokreglement
(VFR) zijn opgenomen.
Een buitenlandse reu, die lijdt aan een aandoening die volgens dit
Verenigingsfokreglement (VFR) fokuitsluitend is, mag niet worden
gebruikt voor een dekking in Nederland.
2.7.2 Overige fokeisen buitenlandse reu:
Naast de voorwaarden zoals benoemd in Artikel 2.7.1. moet de
buitenlandse reu tevens voldoen aan alle fokeisen die voor reuen in het
betreffende land gelden.
2.8

Kunstmatige inseminatie met sperma van levende of overleden reu

2.8.1 Kunstmatige inseminatie met sperma van een levende reu
Wanneer voor kunstmatige inseminatie (KI) het sperma gebruikt wordt
van een nog levende reu, dan gelden voor deze dekking de regels van
dit Verenigingsfokreglement (VFR) alsof het een natuurlijke dekking van
de reu betreft.
2.8.1 Kunstmatige inseminatie met sperma van een overleden reu
Wanneer voor kunstmatige inseminatie (KI) het sperma gebruikt wordt
van een reeds overleden reu, dan gelden voor deze dekking de regels
van dit Verenigingsfokreglement (VFR) alsof het een natuurlijke dekking
van de reu betreft.
Wanneer voor kunstmatige inseminatie (KI) het sperma gebruikt wordt
van een reeds overleden reu en de regelgeving in het Verenigingsfokreglement (VFR) is uitgebreider en/of zwaarder dan deze was ten
tijde van het leven van de reu, dan gelden de volgende aanvullende
regels:
 De overleden reu moet gedurende zijn gehele leven minimaal
voldaan hebben aan de in die periode geldende gezondheidsregels
voor het ras in het land waar de reu was ingeschreven.
 Het sperma van een overleden reu, waarvan bekend is dat hij
leed aan een aandoening die volgens het huidige Verenigingsfokreglement (VFR) fokuitsluitend is, mag niet voor kunstmatige
inseminatie (KI) worden gebruikt.
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3. WELZIJNSREGELS
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

(m.i.v. 1-8-2022)

Minimum leeftijd teef:
Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van
16 maanden heeft bereikt.
Maximum leeftijd teef eerste nest:
Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
Maximum leeftijd teef:
Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft
bereikt.
Maximum aantal nesten:
Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde
nest is geboren.
Minimum periode tussen twee nesten:
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.
Maximum aantal keizersnedes
Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar tweede
nest met behulp van een sectio caesarea (keizersnede) is geboren.

Klik of tik om tekst in te voeren.
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4.1

4.2

4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS (m.i.v. 1-8-2022)
Gezondheids- en screeningsonderzoeken:
Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de dekking in het bezit te
zijn van een geldige uitslag van de in het Verenigingsfokreglement
(VFR) verplichte gezondheids- en/of screeningsonderzoeken. De
uitslagen van de geadviseerde en verplichte gezondheids- en
screeningsonderzoekenmoeten moeten voldoen aan de artikel 4.4
opgenomen criteria.
Verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken:
In het kader van de preventie van gezondheidsproblemen dienen één of
beide ouderdieren voorafgaand aan de dekking onderzocht te zijn op:

• ECVO oogonderzoek
4.3 Geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken.
De volgenden onderzoeken worden geadviseerd:
• Knieonderzoek
4.4 Criteria waaraan de gezondheids- en/of screeningsonderzoeken
moeten voldoen
De genoemde gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten
voldoen aan de volgende criteria:
• ECVO criteria
4.5 Resultaten van gezondheids- en screeningsonderzoeken
Honden mogen in de volgende combinaties worden ingezet:
• Cataract vrij
Honden met de volgende uitslagen mogen niet ingezet worden voor de
fokkerij
• Cataract “niet vrij”
4.6

Aandoeningen:
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande
aandoeningen mag niet worden gefokt.
• epilepsie
Klik of tik om tekst in te voeren.

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.
4.7

Schadelijke kenmerken:
Met honden die kenmerken of eigenschappen vertonen die de
gezondheid, het welzijn of de functionaliteit van de ouderdieren of van
de nakomelingen in gevaar kunnen brengen mag niet worden gefokt.

VFR - 2022

ACSN 5 april 2022

5.1

5.2

6.1

5. GEDRAGSREGELS (m.i.v. 1-8-2022)
Karaktereisen:
Beiden ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in
de FCI rasstandaard zijn beschreven.
Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
Voor dit ras zijn geen werkgeschiktheidsproeven van toepassing

7. EXTERIEURREGELS (m.i.v. 1-8-2022)
7.1
Diskwalificerende of uitsluitende fouten:
Met honden die één of meer van onderstaande, volgens de FCI
rasstandaard diskwalificerende of uitsluitende, fouten vertonen mag niet
worden gefokt.
 Kleur Merle
7.2

Kwalificatie of fokgeschiktheidskeuring
Eén of beide ouderdieren dieren voorafgaand aan de eerste dekking
minimaal aantal (in te vullen door de rasvereniging) keer hebben
deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI
gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie 2 x Zeer
Goed hebben behaald, of door een aankeuring door twee
raskeurmeesters.
Voor buitenlandse reuen is een nationale fokgeschiktheidskeuring
toegestaan
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8. REGELS WELZIJN PUPS (m.i.v. 1-8-2022)
De fokker draagt zorg voor een goede huisvesting, voeding en
verzorging van moeder en pups.
8.2
De fokker draagt zorg voor een deugdelijke bescherming van de pups
tegen infectieuze aandoeningen volgens gangbare veterinaire inzichten,
en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend EUdierenpaspoort. De pups moeten voorzien zijn van een unieke IDtransponder voordat zij het nest mogen verlaten.
8.3
De fokker draagt zorg voor een goede socialisatie van de pups.
8.4
De pups mogen niet eerder van hun moeder gescheiden worden dan op
de leeftijd van 7 weken
8.5
Extra afspraken: een fokker moet bezoek van een aspirant koper
mogelijk maken.
8.6
De pups moeten voordat zij naar de nieuwe eigenaar de volgende
screeningsonderzoeken hebben gehad:
Niet van toepassing
8.1

9. SANCTIEBELEID (m.i.v. 1-8-2022)
9.1

Indien een lid één of meerdere regels zoals deze zijn vastgelegd in dit
Verenigingsfokreglement (VFR) overtreedt, is het bestuur gerechtigd
het lid één of meerdere sancties op te leggen zoals in dit hoofdstuk
staat beschreven.

10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN (m.i.v. 1-8-2022)
10.1 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.
10.2 Gezondheids- en screeningsuitslagen, 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.
10.3 In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking
tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit
Verenigingsfokreglement (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.
11. INWERKINGTREDING (m.i.v. 1-8-2022)
11.1 Na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer (Artikel 10
HR en Artikel VIII.5 + VIII.6 KR) treedt dit Verenigingsfokreglement
(VFR) in werking op een door de rasvereniging bepaalde dag nadat het
op een voor de vereniging gebruikelijke wijze openbaar is
gepubliceerd.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Amerikaanse
Cocker Spanielclub Nederland
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op 5 april 2022
De voorzitter,
B. van Zanten- Dorland

De Secretaris
M. Konings

Handtekening voorzitter:

Handtekening secretaris:
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