Verenigingsfokreglement

S.B.T.C.N.

voor het ras:

Staffordshire Bull Terrier

1. ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de S.B.T.C.N. , hierna te noemen de vereniging beoogt
bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Staffordshire
Bull Terrier 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 1705-2014. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend
plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de
SBTCN

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging
voor de Staffordshire Bull Terrier, 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 leden vergadering
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.

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 2 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:
De reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen per kalenderjaar binnen
Nederland verrichten met een totaal van maximum 80 geslaagde
dekkingen, binnen Nederland 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 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 dekking de
regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking
van de dekreu betreft.
De fokker zal niet meewerken aan het kruisen van Staffordshire Bull
Terriërs met andere rassen, rasloze honden en honden zonder stamboom.

2.8.
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2.9.

Aanvulling Clubfokker: De clubfokker zal geen hond(en) verkopen aan een
koper wanneer hij redelijkerwijs kan weten, dat de hond(en) wordt
(worden) doorverkocht.

2.10. Aanvulling Clubfokker: De clubfokker zal geen honden aan- en
doorverkopen, teneinde hier financieel voordeel uit te halen.
Aankoop met het doel zelf te gaan fokken met de hond, is toegestaan
2.11. Aanvulling Clubfokker: De clubfokker mag zijn reu alleen ter dekking
geven aan in Nederland ingeschreven teven, die voldoen aan de punten
zoals die genoemd worden in de artikelen 3 (welzijnsregels) en 4
(gezondheidsregels) van het VFR.
Voor buitenlandse teven geldt deze bepaling niet
2.12. Aanvulling Clubfokker: De clubfokker zal niet meer dan vier nesten per
adres per kalenderjaar voortbrengen

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 84 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest
is geboren.
3.5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef
dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.
3.6

Een teef welke tweemaal een keizersnede heeft ondergaan mag niet meer
gedekt worden.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD
onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek,
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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: L-2 Hga en HC
middels DNA onderzoek.
Dieren waarvan de ouders of grootouders vrij zijn bevonden van L-2 HGA
en/of HC, mogen als “clear-by-parentage” aangemerkt worden.
In het kader van een overgangsregeling kunnen slechts die honden als
“clear-by-parentage” worden aangemerkt , waarvan de resultaten van de
onderzoeken van ouders of grootouders kunnen worden overlegd middels
uitslagen of, in het geval van buitenlandse honden, erkende stambomen

4.3

Aandoeningen:
met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen
mag niet worden gefokt.
 HC
 L2Hga
 Epilepsie
 Aangeboren doofheid of blindheid
 Hazelip
 Gespleten gehemelte
 Inverted canines
 Patella Luxatie
 Knikstaart
Honden die “drager” zijn van L-2 Hga en/of HC mogen alleen gepaard
worden met honden die “vrij” of “clear-by-parentage” zijn van deze
aandoeningen. Met een reu of teef waarvan de eigenaar kennis draagt, of
zou kunnen dragen, dat nakomelingen of ouderdieren aantoonbaar
epilepsie vertonen mag niet worden gefokt.

4.4. Diskwalificerende fouten
Elke hond die duidelijk fysieke- of gedragsafwijkingen vertoont, moet
worden gediskwalificeerd of bij de fokgeschiktheid keuring als niet geschikt
worden beoordeeld
5. GEDRAGSREGELS
5.1.

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

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS
7.1. Deelname aan exposities is niet verplicht
7.1.1 Aanvulling Clubfokker, Kwalificatie
beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een
door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar
minimaal de kwalificatie “Goed” te hebben behaald voor de teven en
minimaal de kwalificatie “Zeer Goed” te hebben behaald voor de reuen.
of
7.2 Aanvulling Clubfokker, Fokgeschiktheidskeuring
beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een
fokgeschiktheidskeuring en daar minimaal de kwalificatie “Goed” te
hebben behaald voor de teven en minimaal de kwalificatie “Zeer Goed” te
hebben behaald voor de reuen
8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

9.

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

8.3.

Aanvulling Clubfokker: een clubfokker zal bij de verkoop van een pup een
schriftelijk verkoopovereenkomst opstellen met daarin minimaal de
punten, zoals vastgelegd door de S.B.T.C.N. in het model koopcontract.
Koper en verkoper tekenen beiden. De verkoopovereenkomst mag niet in
strijd zijn met het standaardcontract van de S.B.T.C.N., het
verenigingsfokreglement en de reglementen van de Raad van Beheer

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.
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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. Aanvulling Clubfokkers: De clubfokker dient aanmelding te doen van
geboren nesten door het digitale geboorteaangifteformulier op de website
van de SBTCN volledig in te vullen en met de benodigde documenten
binnen 7 dagen na geboorte te verzenden. Dit formulier bevat alle
noodzakelijke gegevens m.b.t. registratie, benodigd voor controle en
naleving van het VFR. Deze melding geld ook voor teven die “leeg”
gebleven zijn. Tevens kan hierop aangeven worden of men gebruik wil
maken van de pupbemiddeling.
9.4

Aanvulling Clubfokkers: De clubfokker dient melding te doen van elke
dekking door het digitale dekkingsformulier op de website van de SBTCN
volledig in te vullen en met de benodigde documenten binnen 21 dagen na
de dekking te verzenden, Dit formulier bevat alle noodzakelijke gegevens
m.b.t. registratie, benodigd voor controle en naleving van het VFR.

9.5

Aanvulling Clubfokkers: Alvorens een clubfokker melding kan doen van
een dekking dienen eerst de benodigde gegevens van zowel de reu als de
teef via het digitale formulier op de website van de SBTCN te worden
aangeleverd. Dit formulier bevat alle noodzakelijke gegevens m.b.t.
registratie, benodigd voor controle en naleving van het VFR.

9.6

Aanvulling Clubfokkers: De clubfokker is gehouden de dek- en
geboorteaangifte met alle benodigde gegevens via de website aan te
leveren aan het bestuur. De fokker gaat ermee akkoord dat het bestuur
deze gegevens opneemt in de database, welke door alle fokkers is te
raadplegen op een gedeelte van de website volgens het in de bijlage
opgenomen model, bestaande uit het reuen- en tevenbestand en een deken geboortebestand.

9.7

Aanvulling Clubfokkers: Sancties opgelegd door de SBTCN ten aanzien van
de artikelen 2,3,4,7,8 en 9 van het VFR
Bij de eerste overtreding van een van deze punten zal de overtreder:
1. Gedurende een vol jaar, vanaf de geboorte van de pups, niet in
aanmerking komen voor de pupbemiddeling.
2. De overtreder zal niet mogen adverteren in “De Stafford” in het
opvolgende volle kalenderjaar.
3. Van overtredingen wordt melding gemaakt in het jaar van overtreding en
het opvolgende jaar op de lijst van pupadressen en op de lijst van
clubfokkers.
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Als de overtreder zich voor een tweede maal aan één van de voornoemde
punten schuldig maakt, ongeacht welk punt, dan zullen voornoemde
maatregelen voor 3 jaar gelden.
Bij een derde overtreding volgt royement uit de vereniging.
Tevens zullen overtredingen en sancties bij besluit van het bestuur aan de
Raad van Beheer gemeld worden.
10

INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking , 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 SBTCN
op 17-05-2014
De voorzitter,

De Secretaris

Martin van Aken

Gerie v/d Weerd

BIJLAGE: SBTCN VFR-uitvoeringsreglement, vastgesteld op de AV van 17-05-2014
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1) Het, in Nederland wonende, SBTCN-lid welke wil fokken met een Staffordshire Bull
Terrier, zal aan de voorwaarden van het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de SBTCN
moeten voldoen.
2) Alvorens een clubfokker een dekking kan melden, moeten zowel reu als teef in het
betreffende (reuen of teven) bestand zijn opgenomen. Dit bestand is in te zien op de
website van de SBTCN. Van honden, die nog niet zijn opgenomen in dit bestand,
moeten de volgende documenten en informatie aan de vereniging ter beschikking
worden gesteld via het online formulier (reuen/tevenbestand) op de website. Dit alles
dient voor de controle op naleving van het VFR
• Kopie stamboom
• Indien niet op de stamboom vermeld, kopie L2-Hga uitslag(en) Bij “genetisch vrij”
de uitslagen van de ouder of grootouderdieren
• Indien niet op de stamboom vermeld, kopie HC uitslag(en) Bij “genetisch vrij” de
uitslagen van de ouderdieren of grootouderdieren
• Kopie tentoonstellingskwalificatiekaart of keurrapport of aankeuring fokgeschiktheid
• Eventuele geboortedata van vorige nesten van dezelfde teef
• Optioneel: Gezondheidsuitslagen van andere officiële gezondheidsonderzoeken
• Uw kennelnummer van de RvB
3) Ter controle op naleving van het VFR voor de Staffordshire Bull Terrier moet de
clubfokker binnen 21 dagen na elke dekking de volgende documenten en informatie
aan de vereniging ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het dek- en
geboortebestand, voor clubfokkers is (een gedeelte) van dit bestand in te zien op de
website van de SBTCN:
• Kopie dekaangifte RvB
• Dekdata
• Eventuele mededeling dat het een kunstmatige inseminatie betreft
4) Ter controle op naleving van het VFR voor de Staffordshire Bull Terrier moet de
clubfokker binnen 10 dagen na elke geboorte de volgende documenten en informatie
aan de vereniging ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het dek- en
geboortebestand:
• Kopie geboorte aangifte RvB
• Aantal pups (reuen en teven en doodgeboren)
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• Eventuele mededeling of het een keizersnede betreft
• Eventuele sterfte van pups binnen 72 uur met de reden van sterfte
• Melden van “leeg” gebleven teven is ook verplicht.
U dient de gevraagde gegevens via de website van de SBTCN op de daarvoor bestemde
pagina in te vullen en te “uploaden” .
Door het verzenden van het online formulier verklaart u, als clubfokker van de SBTCN,
dat u met betrekking tot het voorgenomen fokken met de vermelde ouderdieren , alle
regels zoals opgenomen in het VFR (Verenigingsfokreglement), onverkort zult
toepassen.
5) In alle gevallen waarin dit Uitvoeringsreglement niet specifiek voorziet, beslist het
bestuur.
SANCTIONERING
Waarschuwing: Bij het niet nakomen van een aantal artikelen in dit VFR, zoals ook
opgenomen in het Kynologisch Reglement van de RvB zal, de RvB naast mogelijke
sancties, niet overgaan tot het afgeven van stambomen.
Het niet naleven van het VFR kan ook lijden tot royement uit de SBTCN
SANCTIONERING CLUBFOKKERS
Sancties opgelegd door de SBTCN bij overtreding van de artikelen 2,3,4,7, 8 en 9 VFR
Bij de eerste overtreding van een van deze punten zal de overtreder:
1. Gedurende een vol jaar, vanaf de geboorte van de pups, niet in aanmerking komen
voor de pupbemiddeling.
2. De overtreder zal niet mogen adverteren in “De Stafford” in het opvolgende volle
kalenderjaar.
3. Van overtredingen wordt melding gemaakt in het jaar van overtreding en het
opvolgende jaar op de lijst van pupadressen en op de lijst van clubfokkers.
Als de overtreder zich voor een tweede maal aan één van de voornoemde punten
schuldig maakt, ongeacht welk punt, dan zullen voornoemde maatregelen voor 3 jaar
gelden.
Bij een derde overtreding volgt royement uit de vereniging. Tevens zullen sancties en
overtredingen bij besluit van het bestuur aan de Raad van Beheer gemeld worden.
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