Verenigingsfokreglement
Nederlandse Newfoundlander Club
(NNFC)

Newfoundlander

Versie 7.1

1. ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de Nederlandse Newfoundlander Club, hierna te
noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de
belangen van het ras Newfoundlander 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 11 mei 2019. 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 Newfoundlander, 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.
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2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1.

Verwantschap
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)

2.2.

Herhaalcombinaties
Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee (2) maal toegestaan.

2.3.

Minimum leeftijd reu
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste achttien (18) maanden zijn.

2.4.

Aantal dekkingen
Een reu mag in Nederland maximaal zes (6) nesten per kalenderjaar
voortbrengen met een totaal van maximum twintig (20) nesten
gedurende zijn leven.
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.
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. De controle of de dekreu aan de eisen van
dit fokreglement voldoet, is de verantwoordelijkheid van de fokker.
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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.
2.7.1. De controle of het sperma van de dekreu aan de eisen van dit
fokreglement voldoet, is de verantwoordelijkheid van de fokker.

2.8.

Een dekking dient zoveel mogelijk een natuurlijk verloop te hebben.

2.9.

Kleurcombinatie: Het is niet toegestaan om een wit/zwarte
Newfoundlander te combineren met een bruine Newfoundlander.

2.10. Bij een fokker mogen gelijktijdig slechts pups van twee (2) nesten
Newfoundlanders aanwezig zijn.
2.11. Een fokker mag niet meer dan zes (6) nesten Newfoundlanders per
kalenderjaar fokken.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1.

Minimum leeftijd teef
Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van
vierentwintig (24) maanden heeft bereikt.

3.2.

Maximum leeftijd 1e dekking teef
Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van zestig (60) maanden heeft
bereikt.

3.3.

Maximum leeftijd teef
Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van zesennegentig (96)
maanden heeft bereikt.

3.4.

Aantal nesten
Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde
(4) nest is geboren.
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3.5.

Periodiciteit 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.
N.B.:

3.6.

Wijziging 3.5 is op 2 (twee) december 2017 vastgesteld door de
Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer.

Keizersnee
Een teef mag niet meer voor de fokkerij ingezet worden indien zij twee
(2) maal een geboorte via een keizersnee heeft ondergaan.

3.7.

Nest
Situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of
onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke
wijze levend of dood zijn geboren.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren
Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening
van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer
opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken,
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 onderzocht worden op:
Heupdysplasie (HD)
Elleboogdysplasie (ED)
Hart
Cystinurie
Erfelijke oogafwijkingen
Uitslagen van alle hierboven opgesomde onderzoeken dienen op het
ogenblik van dekking bij het bestuur van de vereniging bekend te zijn, al
dan niet aangeleverd door de fokker zelf. De uitslagen van deze
onderzoeken worden in het clubblad en op de website gepubliceerd.
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4.2.1. (Röntgenologische) onderzoeken: De ouderdieren moeten
voor de onderzoeken genoemd onder 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.4. en
4.2.1.5 minimaal de leeftijd van achttien (18) maanden hebben.
4.2.1.1. Heupdysplasie: Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met
de volgende uitslagen: “HD-D” en “HD-E”.
Honden met de uitslag “HD-C” mogen uitsluitend gebruikt worden in
combinatie met honden met de uitslag “HD-A
4.2.1.2. Elleboogdysplasie: Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden
met eindoordeel “ED graad 2” en “ED graad 3”.
Honden met de uitslag “ED grensgeval, ED graad 1” mogen
uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de
eindoordeel “ED vrij”.
4.2.1.3. Cystinurie:Honden die voor de fokkerij worden gebruikt
dienen te voldoen aan de volgende normen:
a.

Ouderdieren die cystinurie vrij zijn mogen worden ingezet voor
de fokkerij.

b.

Indien één ouderdier drager van het cystinuriegen is, mag alleen
een combinatie met een cystinurie vrije partner worden gevormd.
De fokker moet pups uit deze combinatie vóór de 10 e week laten
testen en voordat ze naar de nieuwe eigenaar gaan en dient
ervoor te zorgen dat de uitslag schriftelijk aan de vereniging
wordt meegedeeld.

c.

Lijders worden uitgesloten van de fokkerij.

d.

Nakomelingen uit cystinurievrije ouders kunnen geen drager zijn
van het cystinuriegen en worden daarom als cystinurievrij
aangemerkt. Van hen hoeft geen DNA cystinurieprofiel
opgesteld te worden.

De uitslag van een DNA (cystinurie) profiel wordt aan het bestuur van
de Vereniging meegedeeld.
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4.2.1.4. Hart:
Hartonderzoek middels een kleurendopplerechografie of een NT-proBNP test
(bloedonderzoek) is voor alle fokdieren verplicht. Als de uitslag van de waardes
van het bloedonderzoek van de NT-ProBNP hoger is dan 800 pmol/L dan mag
er niet met de hond gefokt worden. De minimumleeftijd van de reu of teef moet
op de dag van het hart- of bloedonderzoek tenminste achttien (18) maanden
zijn. Enkel dieren die als uitslag hebben “geen afwijkingen” mogen voor de
fokkerij worden ingezet. Fokdieren die een aortaflow hebben van 2.0 of hoger
worden uitgesloten van de fokkerij. Een fokker heeft de keus om op de leeftijd
van 18 maanden een kleurendopplerechografie en daarna jaarlijks een
bloedonderzoek of twee (2) jaarlijks een kleurenechodoppler te doen. De uitslag
van het hart- of bloedonderzoek wordt schriftelijk aan het bestuur van de
vereniging meegedeeld. De uitslag van het hartonderzoek mag op het moment
van de dekking NIET ouder zijn dan 2 jaar. Voor de NT-proBNP test
(bloedonderzoek) geldt dat de uitslag op het moment van de dekking niet ouder
mag zijn dan 1 jaar. Zie bijlage – uitleg uitslag NT-proBNP
4.2.1.5. Erfelijke oogafwijkingen: Alle fokdieren dienen te worden getest op
erfelijke oogafwijkingen. De minimum leeftijd van de reu of de teef moet op de
dag van het oogonderzoek tenminste achttien (18) maanden zijn. Honden met
de uitslag punt 12. Ectropion/Macroblepharon “Niet vrij” mogen uitsluitend
worden gebruikt in combinatie met honden met de uitslag “vrij”. Honden met
“ernstig” punt 12. Ectropion/Macroblepharon in het opmerkingen veld (zij hebben
dan een gestrekte oogspleet lengte van 45 mm of meer) worden uitgesloten van
de fokkerij. Uitsluiting geldt ook voor alle overige oogafwijkingen vermeld in het
veld “Resultaat voor de (als) erfelijk(e) (beschouwde) oogziekten (E-EBOZ).
Results for the KP-HED 1 t/m 18)” op het ECVO formulier. De uitslag van het
oogonderzoek wordt schriftelijk aan het bestuur van de vereniging meegedeeld.
Alle honden moeten ten tijde van de dekking in het bezit zijn van een geldig
ECVO-formulier
4.3. Aandoeningen
Met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag
niet worden gefokt.
• Epilepsie
• Albinisme
• Aangeboren doofheid of blindheid
• Hazenlip en/of gespleten gehemelte
• Heupdysplasie: HD-D en HD-E, honden met de uitslag “HD-C”
mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de
uitslag “HD-A”.
• Elleboogdysplasie: “ED graad 2” en “ED graad 3”, honden met de
uitslag “ED grensgeval, ED graad 1” mogen uitsluitend gebruikt
worden in combinatie met honden met de eindoordeel “ED vrij”.
• Hartafwijkingen: fokdieren die een aortaflow hebben van 2.0 of
hoger worden uitgesloten van de fokkerij.
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•
•

4.4.

Cystinurie: Lijders worden uitgesloten van de fokkerij, dragers
mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met een vrije
partner
Oogafwijkingen: alle overige afwijkingen genoemd op ECVO rapport
oogonderzoek met uitzondering van genoemde in artikel 4.2.1.5.

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

4.5.

Herbeoordeling en/of heroverweging
Als de eigenaar zich niet kan verenigen met de HD en/of ED uitslag van
een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van
Beheer vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het
betreffende onderzoeksprotocol om een herbeoordeling en/of een
heroverweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de
herbeoordeling en/of de heroverweging bekend is, blijft de
oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling
en/of heroverweging is gevraagd geldend.

5. GEDRAGSREGELS
5.1.

Karaktereisen
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de
rasstandaard zijn beschreven
5.1.1. Wanneer de rasstandaard geen (actuele) beschrijving van het
karakter bevat, zoals rederlijkerwijs van het betreffende ras mag
worden verwacht. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of
nervositeit mag niet worden gefokt.

5.2.

Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6.

WERKGESCHIKTHEID
6.1.

Verplichte werkgeschiktheid test:
Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing
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7.

EXTERIEURREGELS
7.1.

Kwalificatie
Beide ouderdieren moeten minimaal twee (2) keer hebben
deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI
gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie “U” en/of
“ZG” op elke expositie te hebben behaald.
7.1.1. Bij het bovenstaande lid moet er sprake zijn van een CAC en/of
CACIB expositie of een door de rasvereniging georganiseerde
KampioenschapClubMatch. De reu dient ten minste/minimaal één (1)
maal de kwalificatie “Uitmuntend” en één (1) maal de kwalificatie “Zeer
Goed” te hebben behaald en de teef ten minste/minimaal twee (2) maal
de kwalificatie “Zeer Goed” te hebben behaald vanaf een leeftijd van
vijftien (15) maanden, echter niet in de jeugdklasse.

7.2.

Fokgeschiktheidskeuring
Dit VFR is ook van toepassing op de fokgeschiktheidskeuring die
beschreven staat in het NNFC reglement Aankeuring.

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
acht (8) weken en moeten een gewicht van zes (6) kilo hebben. Tussen
de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moet
minimaal 7 dagen zitten

8.3.

Nestinventarisatie
Alle fokkers die lid zijn van de Nederlandse Newfoundlander Club
(NNFC) verplichten zich mee te werken aan een nestinventarisatie. De
nestinventarisatie, door of vanwege het bestuur ingeschakelde
personen, vindt plaats middels een standaard
nestinventarisatieformulier als de pups tussen de zeven (7) en acht (8)
weken oud zijn. Wanneer bij de nestinventarisatie zeer ernstige erfelijke
fouten worden geconstateerd aan meerdere pups, kan het bestuur de
fokker adviseren dat herhaling van deze combinatie niet wenselijk is
Dit VFR is ook van toepassing op de fokgeschiktheidskeuring die
beschreven staat in het NNFC reglement Aankeuring.
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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 alle gevallen waarin dit VFR niet voorziet, beslist het bestuur van de
Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC).

9.4.

Tegen beslissingen van het bestuur van de Nederlandse
Newfoundlander Club (NNFC) waarbij een belanghebbende
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, staat bezwaar open bij de
Algemene Ledenvergadering.

9.5.

Dek- en geboorteberichten
De eigenaar van de teef dient ervoor te zorgen dat het dekbericht
uiterlijk drie (3) weken na de betreffende datum bij het bestuurslid
belast met nestinventarisatie bekend is. Tevens dient de eigenaar
van de teef ervoor te zorgen dat het geboortebericht uiterlijk tien
(10) dagen na de betreffende datum bij het bestuurslid belast met
nestinventarisatie bekend is. Daartoe dient gebruik gemaakt te
worden van de standaardformulieren.

9.6.

Publicatie
Van alle dekkingen die volledig voldoen aan dit VFR, zal melding
worden gemaakt in het eerstvolgende clubblad en op de website
van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC). Hierbij zal de
volgende kwalificatie gebruikt worden: “Voldoet aan het
VerenigingsFokReglement”.

9.7.

Publicatie bij overtreding
Indien een bij de NNFC aangesloten fokker en/of dekreu-eigenaar in
strijd handelt met de door de vereniging vastgestelde algemene regels,
die gelden voor de fokkerij, wordt overgegaan tot publicatie in het
clubblad en op de website van de combinatie die niet aan het
fokreglement voldoet. De namen van de fokdieren en de reden waarom
een combinatie niet voldoet, zullen daarbij vermeld worden.
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9.8.

Sanctiebeleid
Wanneer een fokker die is aangesloten bij de Nederlandse
Newfoundlander Club (NNFC) een nest fokt dat NIET aan het VFR
voldoet, of een reu-eigenaar dit VFR overtreedt, vervalt het recht op
publicatie in het clubblad, op de website en op de fokkerslijst en/of
dekreuenlijst gedurende een jaar nadat de fokker en/of reu-eigenaar de
overtreding heeft gemeld. Indien de fokker en/of reu-eigenaar niets heeft
gemeld, geldt als ingangsdatum van de sanctie de dag van ontvangst
van de gegevens van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland. Deze regel is niet van toepassing op artikel 9.5 van het
Verenigingsfokreglement.
Indien een lid van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) voor
de derde keer binnen 10 jaar het fokreglement overtreedt, is dit reden
tot ontzetting conform art.16 van de statuten. In geval van een
ontzetting kan het betreffende lid in beroep gaan bij de Algemene
Vergadering.

10.

INWERKINGTREDING
Dit VerenigingsFokReglement treedt in werking 1 augustus 2019 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 Nederlandse
Newfoundlander Club te Apeldoorn op 11 mei 2019.

De Voorzitter

De Secretaris

(J. Lamain)

(P. Odekerken)
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