FOKREGLEMENT
Artikel 1
Ieder lid van de club moet de voorschriften naleven van de K.K.U.S.H. en in het bijzonder het reglement voor inschrijving in het
stamboek L.O.S.H.
Artikel 2
Men zal slechts reuen en teven voor de fok gebruiken die ingeschreven zijn in het L.O.S.H., A.L.S.H. of in een buitenlands stamboek
erkend door de F.C.I.
Artikel 3
Ingevolge besluit van de Kynologische Raad dd. 22.5.1976, bekrachtigd door de Vergadering der Afgevaardigden in zijn vergadering
van 22.5.1976 zullen:
a.
de reuen niet mogen dekken voor zij 12 maanden oud zijn
b.
de teven niet mogen gedekt worden voor zij 15 maanden oud zijn
Voor de Berners en Grote Zwitsers werd deze termijn op 18 maand gebracht omwille van het verplichte heupdysplasieonderzoek.
Artikel 4
De dekreu zal maximaal 40 nesten gedurende zijn hele leven voortbrengen. Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de
fokcommissie 2 maand op voorhand.
Artikel 5
De fokker verplicht zich ertoe geen honden te gebruiken voor de fok met een der volgende gebreken:
Algemene gebreken:
● epilepsie
● erfelijke fouten conform de rasstandaard van de fok uitsluitende fouten
● boven- of onder-voorbijters
● de zeer angstige of agressieve dieren
Rasspecifieke gebreken:
Ontbrekende
tanden

Appenzeller: maximaal 1PM1
Berner & Entlebucher: maximaal 2 PM1
Grote Zwitser: maximaal 1PM1 of 1 PM2

HD

Appenzeller & Entlebucher : HD C te koppelen met HD A of HD B, HD D en HD E niet toegelaten,
minimum leeftijd onderzoek is 12 maanden
Berner & Grote Zwitser: HD C te koppelen met HD A, HD D en HD E niet toegelaten, minimum
leeftijd onderzoek is 18 maand

ED

Appenzeller: ED 1 te koppelen met ED 0; ED 2 te koppelen met ED 0 na overleg met fokcommissie;
minimum leeftijd onderzoek is 12 maanden
Berner & Grote Zwitser: ED 1 te koppelen met ED 0; ED 2 niet toegelaten; minimum leeftijd
onderzoek is 18 maand

PL

Appenzeller: vrij van patella luxatie tot maximaal Graad 1. Graad 1 te koppelen met vrij. Minimum
leeftijd onderzoek is 12 maand.

OCD

Grote Zwitser: enkel vrij van OCD toegelaten; minimum leeftijd onderzoek is 18 maand

Oogonderzoek

Grote Zwitser: verplicht oogonderzoek naar cataract door een door de ECVO erkend dierenoogarts (de
lijst is bij de fokcommissie te krijgen) om tot de fok toegelaten te worden. Dit onderzoek kan gedaan
worden vanaf de leeftijd van 18 maanden, maar aanbevolen wordt om te wachten tot 24 maanden. Op de
dag voor de dekking dient een geldig attest (attesten zijn geldig voor 1 jaar) voorgelegd te worden.
Honden met cataract mogen onderling niet gekoppeld worden.
Indien de dekreu verblijft in een ander land, waar de officiële rasvereniging in haar fokreglement
een oogonderzoek naar cataract verplicht stelt, en de desbetreffende reu volgens dat reglement vrij
van cataract is, wordt die reu gelijkgesteld aan een hond die volgens dit fokreglement vrij van
cataract is.
Entlebucher: voor de eerste dekking dient een algemeen oogonderzoek te gebeuren. De hond moet vrij
zijn van cataract, PRA en glaucoom. Het onderzoek dient door een door de ECVO erkend dierenoogarts
(de lijst is bij de fokcommissie te krijgen) uitgevoerd te worden. Daarna dient het oogonderzoek 2jaarlijks herhaald te worden tot de leeftijd van 6 jaar. Na 6 jaar dient het onderzoek jaarlijks te gebeuren.
Daarnaast dient eenmalig voor de eerste dekking een PRA gen-test uitgevoerd te worden. Het onderzoek
dient te zijn verricht door de daartoe aangewezen instantie: Laboklin of OptiGen.
Honden met attest B en C mogen enkel gekoppeld worden met honden met attest A.

Staart

Entlebucher: Aangeboren kortstaarten mogen niet met elkaar gecombineerd worden.

Honden met medische ingreep om één van de voornoemde gebreken te verhelpen
Speciale gevallen of afwijkingen worden uiterlijk 2 maanden voor de dekking schriftelijk aan de fokcommissie ter beoordeling
voorgelegd.
Artikel 6
Reuen en teven moeten in goede gezondheid zijn en de kennel moet vrij zijn van besmettelijke ziekten.
Artikel 7
Alle pups dienen een officiële stamboom L.O.S.H. of A.L.S.H. te bekomen en er zal geen enkele pup afgegeven worden:
*
voor de ouderdom van 7 weken
*
zonder de noodzakelijke inentingen
*
zonder chip
*
zonder registratie
Artikel 8
De dekcondities worden vastgesteld tussen de eigenaar van de dekreu en de eigenaar van de teef. In het algemeen verwijzen wij naar de
voorschriften opgelegd door de FCI.
Artikel 9
Buitenlandse leden zijn eraan gehouden bij voorrang de fokreglementen te volgen die in hun eigen land geldig zijn. Bij ontbreken van
fokreglementen aldaar zijn zij verplicht zich te houden aan de fokreglementen van de B.K.Z.S.
Artikel 10
Alleen honden van eigen fok mogen verkocht worden. Het inkopen van een hond met de bedoeling deze hond terug verder te verkopen
mag enkel bij uitzondering gebeuren, zoniet zal zulks beschouwd worden als “handel”, iets wat volledig in tegenspraak is met de
doelstelling van de vereniging.
Artikel 11
Vooraleer tot de fok te worden toegelaten zullen de honden, zowel reu als teef, aan één van de volgende voorwaarden moeten voldoen:
1. de B.K.Z.S.-selectie bekomen hebben
2. minstens tweemaal uitgebracht worden op een C.A.C. of C.A.C.I.B. tentoonstelling, erkend door de F.C.I., en daar, hetzij
éénmaal in jeugdklas en éénmaal in de tussenklas of open klas, hetzij tweemaal in de tussenklas of open klas, minstens de
kwalificatie ”Zeer Goed” behaald hebben. Honden geboren na 01/01/2007 dienen bovendien de Test Sociaal Gedrag met
succes afgelegd te hebben en te beschikken over de foktoelating KMSH.
3. een andere door het F.C.I. erkende selectie behaald hebben.
Artikel 12
De fok tussen bloedverwanten broer/zuster, vader/dochter, moeder/zoon is verboden
Artikel 13
Elke fokker, lid van de B.K.Z.S., verbindt zich ertoe alleen te fokken met honden in orde met het fokreglement van de B.K.Z.S.
Dekreuen dekken alleen teven in orde met het fokreglement van de B.K.Z.S.
Buitenlandse reuen en teven moeten minstens voldoen aan het fokreglement van hun nationale FCI-erkende rasvereniging
Artikel 14
Een lid in het bezit van een teef of reu in orde met het fokreglement van de B.K.Z.S., die in een bepaalde combinatie erfelijke gebreken
zoals vermeld in artikel 5 vererft, zal in overleg met de fokcommissie een andere combinatie uitzoeken.
Artikel 15
Van de fokker, lid van de B.K.Z.S., wordt verwacht dat het “Reglement Pupinformatie” strikt opgevolgd wordt.
Artikel 16
Leden van de B.K.Z.S. die zich niet houden aan dit fokreglement, kunnen een sanctie oplopen, gaande van een verwittiging tot
schorsing als lid van de B.K.Z.S.

Dit Fokregelement werd goedgekeurd op de fokkersvergadering dd 12/02/2016 en treed in voege na publicatie in De Sennenhond van
maart 2016.

