EEN NEST FOKKEN, HOE DOE JE DAT?
Als u een nestje Flatcoated Retrievers wilt fokken dient u eerst zelf op zoek te gaan naar een dekreu.
Als u de reu van uw dromen gevonden heeft is het aan te raden om geruime tijd voor de loopsheid
van uw teefje kennis te maken met de eigenaar van de reu en de reu in zijn eigen omgeving mee te
maken. Er kunnen dan ook op tijd afspraken gemaakt worden. Het zoeken naar een reserve reu is
zeker aan te raden. Er kunnen zich, zelfs op het laatste moment, nog allerlei omstandigheden
voordoen waardoor de eerste reu niet kan dekken. Maak daarom ook duidelijke afspraken hierover
met de eigenaar van de reserve reu. Het dekgeld is meestal gelijk aan de maximum prijs van een pup,
met dien verstande dat er bij 1, 2 of 3 pups een bedrag per pup zal gelden en bij 0 pups meestal geen
dekgeld wordt gerekend. Bij 3 pups en meer wordt meestal de prijs van een pup aangehouden. De
eigenaar van de dekreu kan i.p.v. het dekgeld ook een pup uit het nest nemen. Het is van belang dat
fokker en dekreu-eigenaar dit van te voren goed afspreken en niet pas bij de dekking. De
bovenbeschreven procedure is slechts een richtlijn.
De Begeleidingscommissie van de FRC adviseert geen reuen. Vragen over een potentiële kandidaat
kunt u natuurlijk wel stellen.
Voor de administratie rondom het nest zijn formulieren nodig, zowel van de FRC als van de Raad van
Beheer.

Waar kunt u alles vinden:
!! In de ‘Checklist procedure fokken van een nest’ vindt u een stappenplan!!
FRC: https://www.flatcoatedretrieverclub.nl
• ‘Fok/Pups  Fokken  Checklist van de procedure fokken van een nest’
• ‘Formulieren  Formulieren Begeleidingscommissie’. Alle benodigde en meest recente
formulieren kunt u downloaden van de website.

•

Leesaccount ZooEasy: Aanvragen bij secretariaat BC, e-mail: secretariaatbc@frc-nl.com

Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl
• Account aanmaken en inloggen: https://www.houdenvanhonden.nl . U opent het menu
links boven en gaat naar ‘mijn account’.
Hier kunt u zich aanmelden als fokker en alle formulieren vinden.
• Beschrijving procedure: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-jehond/stambomen-aanvragen-voor-pups/
FOKKERS HELPEN FOKKERS
Bent u een onervaren fokker die wel een steuntje in de rug en een goed advies op z’n tijd kan
gebruiken dan kunt u via onze service ‘Fokkers helpen Fokkers’ door de BC in contact worden
gebracht met een ervaren fokker in uw omgeving. U dient dit wel zelf aan te geven bij de BC.
WERKWIJZE FRC
Vraag een leesaccount voor ZooEasy aan bij de BC, e-mail: secretariaatbc@frc-nl.com.
Het Fokkerijformulier
De FRC heeft een Fokkerijformulier ontwikkeld dat alle formulieren bevat die u nodig heeft bij het
fokken van een nest vanaf het moment dat u de aanvraag voor uw nest indient bij de BC t/m het
moment dat de pups naar hun nieuwe eigenaar gaan.
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Op de website van de FRC: https://www.flatcoatedretrieverclub.nl is dit Fokkerijformulier te vinden
onder de kop Formulieren  Begeleidingscommissie. (s.v.p. steeds de meest recente versie
downloaden)
In de onderbalk van het Fokkerijformulier kunt u de verschillende formulieren aanklikken en
openen. Als u het eerste formulier ‘Aanvraag beoordeling Fokplan’ eenmaal volledig heeft ingevuld
worden de belangrijkste gegevens van u en van het nest automatisch ingevuld op alle volgende
formulieren.
Er zijn 2 soorten Fokplannen, u geeft op het formulier aan wat van toepassing is
• ‘Voorgenomen Fokplan’ dient te voldoen aan de gezondheidseisen en aan de show en
werkeisen.
• ‘Melding Fokplan’ hoeft alleen te voldoen aan de gezondheidseisen.
Ouderdieren dienen te voldoen aan de eisen zoals die in het VFR van de FRC zijn gesteld.
Bij voorkeur voor de dekking, maar altijd voor de geboorte van het nest stuurt u de volledig
ingevulde ‘Aanvraag beoordeling Fokplan’ uit het Fokkerijformulier samen met de vereiste gegevens
de naar de BC, e-mail: secretariaatbc@frc-nl.com.
Let op! Uzelf dient het Fokkerijformulier volledig in te vullen.
MEESTUREN van beide ouderdieren, indien de volgende gegevens niet in ZooEasy staan:
• Volledige Stamboom (3 generaties)
• HD uitslag, PL uitslag en uitslag oogonderzoek die niet ouder mag zijn dan 1 jaar op de datum
van de dekking
• Eventueel de uitslag van overige onderzoeken.
• Werkuitslagen, minimaal KNJV C diploma of Clubcertificaat C, Retrievertest, indien
aanwezig.
• 2 showuitslagen waarbij minimaal een ZG kwalificatie is behaald, indien aanwezig.
ZOOEASY
In onze Database ZooEasy kunt u vinden wat er al bekend is aan uitslagen van de toekomstige
ouderdieren. Deze gegevens zijn gecheckt door de BC. U hoeft nu alleen nog maar kopieën van
uitslagen die niet in ZooEasy staan aan te leveren. Zijn er nog gegevens bij u bekend waarover de BC
niet beschikt stuur deze dan in.
Indien alle gevraagde gegevens reeds in ZooEasy staan vermeld kunt u volstaan met een kopie van de
uitslag van het recente oogonderzoek en eventueel nieuwe werk en show resultaten.
Om in ZooEasy te kunnen kijken hoeft u als FRC lid alleen maar een gratis leesaccount aan te vragen
bij het secretariaat van de BC, e-mail: secretariaatbc@frc-nl.com
Indien u de gegevens in ZooEasy niet kunt inzien kunt u het secretariaat ook vragen om de
ontbrekende gegevens aan u door te sturen.
DE AANVRAAG
U stuurt de ‘Aanvraag beoordeling Fokplan’ met de evt. vereiste kopieën naar het secretariaat BC.
Rond de 1ste en de 15e van de maand wordt de aanvraag gecontroleerd: voldoet het Fokplan aan
het VFR? Bij mogelijke bezwaren neemt de BC contact met u op.
Wilt u advies dan kan dat maar geeft u dit wel nadrukkelijk aan bij het secretariaat.
De verantwoordelijkheid voor deze fokcombinatie ligt bij u als fokker. Binnen 2 weken ontvangt u
schriftelijk bericht van de BC. Het geplande nest komt vervolgens op de website van de FRC onder
de kop: Fok/Pups  Overzicht nesten. De Melding Fokplannesten worden onderaan de nestenlijst
geplaatst.
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LET WEL!
U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw nest en het plaatsen van de pups. overtuigt u
zich ervan vóór de dekking dat er voldoende gegadigden zijn voor uw pups.
Bij de BC kunnen fokaanvragen zijn ingediend die nog niet zijn behandeld en dus nog niet op deze
nestenlijst zijn vermeld. Mogelijk worden er dus nog meer nesten verwacht in dezelfde periode dat
uw nest wordt geboren.
Voor iedere keer dat er met een zelfde teef gefokt wordt is een nieuwe toetsing vereist. Mocht het
om de een of andere reden noodzakelijk zijn de dekking uit te stellen, stuur dan tijdig een bericht
naar de BC zodat de site kan worden aangepast.
Raad van Beheer, een account aanmaken op uw naam
• Ook bij de Raad van Beheer moet u digitaal aangifte doen. Om stambomen aan te vragen
voor de pups dient u via de website van de Raad een account aan te maken en u als fokker
aan te melden via: https://www.houdenvanhonden.nl . U opent het menu links boven en
gaat naar ‘mijn account’.
• U ontvangt vervolgens een mail ter bevestiging dat uw account is geactiveerd. Doe dit in alle
rust voor de dekking.
N.B. IS ER EEN DNA PROFIEL VAN REU EN TEEF ?
Regel dit op tijd.
•

•

Indien nodig DNA afname regelen bij de Raad van Beheer voor de teef (evt. ook voor de reu)
via Geboortebericht. (DNA kan worden afgenomen tegelijk met chippen en DNA afname bij
de pups.)
Indien nodig DNA afname regelen bij de Raad van Beheer voor de reu.
Indien nodig voor buitenlandse reu een DNA kit aanvragen bij de Raad van Beheer. (DNA kan
worden afgenomen tegelijk met de dekking). https://www.houdenvanhonden.nl/fokkenmet-je-hond/dna-afstammingscontrole/aanvragen-dna-profiel/

Afnemen van DNA bij de teef kan tijdens het chippen en DNA afname bij de pups. U dient dit aan te
geven bij het Geboortebericht van de Raad van Beheer. Ook voor de reu kunt u dit regelen indien er
nog geen DNA profiel aanwezig is.
Bij buitenlandse reuen kunt u eventueel een DNA kit aanvragen via de Raad van Beheer en DNA af
laten nemen bij de dekking door een dierenarts ter plaatse. U dient dit wel tijdig aan te vragen en
volg goed de instructies die bij de kit zijn vermeld. Vergeet niet te betalen na het insturen! Het is
praktisch om op deze formulieren uw eigen naam in te vullen zodat het DNA profiel naar u wordt
toegestuurd. U heeft n.l. een kopie nodig om bij de Dek/Geboorteaangifte van de Raad mee te sturen
en om bij de pupinformatie te voegen die u aan de nieuwe eigenaren verstrekt. Vervolgens stuurt u
het DNA certificaat door naar de dekreueigenaar.
DE DEKKING
• Let op! Op het moment van de dekking moet van beide ouderdieren een geldige ooguitslag
aanwezig zijn. Een ooguitslag is 1 jaar geldig.
• Indien nodig voor buitenlandse reu DNA laten afnemen door een dierenarts.
Afhandeling regelen volgens de instructies op de DNA kit.
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DEKBERICHT
FRC:
Zodra de dekking heeft plaatsgevonden vult u z.s.m. het dekbericht in dat is gekoppeld aan het
Fokkerijformulier van de FRC, sla het op en stuur het per e-mail naar het secretariaat van de BC.
Raad van Beheer:
• U dient digitaal aangifte te doen te doen van de dekking via uw account bij de Raad van
Beheer, https://www.houdenvanhonden.nl . U logt in met uw e-mail adres en wachtwoord
en gaat naar ‘mijn account’. Daar kiest u ‘Dek aangifte’ . U vult het stamboomnummer van de
hond in en controleert of dit klopt met de naam van de hond. Alle gezondheidsuitslagen zijn
zichtbaar, ook of er DNA bekend is. Vul daarna het stamboomnummer van de reu in, ook hier
verschijnen alle gegevens die bekend zijn bij de Raad. De DNA gegevens en stambomen van
de ouderdieren moeten worden ge-upload. Indien het DNA profiel nog niet aanwezig is
stuurt u dit later in.
U ontvangt een e-mail van de Raad van Beheer ter bevestiging.
GEBOORTEBERICHT
FRC:
Na de geboorte van de pups vult u z.s.m. het Geboortebericht in van het Fokkerijformulier van de
FRC waarbij u vermeldt hoeveel pups er geboren zijn, geslacht en kleur en hoeveel er evt. nog een
baasje zoeken. Sla dit formulier op en stuur het naar het secretariaat van de BC. Zij zorgen ervoor dat
deze gegevens vermeld worden in de nestenlijst op de website onder de kop: ‘geboren’ zodat evt.
potentiële pupkopers kunnen zien dat er nog pups beschikbaar zijn. Ook kan dan het inplannen van
de puppytest op de leeftijd van 7 weken geregeld worden.
Raad van Beheer:
Binnen tien dagen na de geboorte van het nest doet u digitaal aangifte van de geboorte via uw
account bij Raad van Beheer. https://www.houdenvanhonden.nl . U logt in met uw e-mail adres en
wachtwoord en gaat naar ‘mijn account’. Daar kiest u ‘Geboorteaangifte’ en vult de
stamboomnamen van de pups en het geslacht. Als er nog geen DNA van de teef en/of reu is
opgeslagen geeft u dit aan. Tegelijk met het chippen en DNA afname van de pups kan ook van de
ouderdieren DNA worden afgenomen maar u dient dit wel tevoren aan te vragen.
U betaalt via Ideal wanneer de geboorte aangifte gedaan is en logt uit. U ontvangt een e-mail van de
Raad van Beheer ter bevestiging.
CHIPPEN
Tussen de vijfde en de achtste week komt de medewerker van de Raad van Beheer en worden de
pups gechipt, DNA afgenomen en krijgen ze hun naam en stamboomnummer die gekoppeld zijn aan
de chip. Als u DNA afname van de teef en/of reu heeft aangevraagd wordt dat ook gedaan.
14 dagen na het chippen krijgt u van de Raad een brief met een code; de pups staan dan al
geregistreerd op uw naam als fokker. U controleert of de gegevens juist zijn.
DATABANK VOOR HONDEN
Na het chippen moet u alle pups aanmelden bij de databank voor honden:
https://www.databankhonden.nl en u vult alle gegevens in.
Na het plaatsen/verkoop van de pups moeten de nieuwe eigenaren de pup opnieuw
bij de data bank aanmelden en de gegevens van hem/haar zelf doorgeven en hiervoor
betalen. De pup staat nu geregistreerd op de naam van de eigenaar.
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OVERZICHT NESTEN
Aspirant-pupkopers kunnen via de website van de FRC onder ‘Fok/Pups’ en ‘Overzicht nesten’ zien
welke nesten gepland, gedekt en geboren zijn. Gezondheidsuitslagen kunnen worden opgezocht op
de website van de Raad van Beheer en in ZooEasy. Voor algemene informatie over het ras en de
nesten kan men contact opnemen met de pupinfo, zie colofon van de Koerier en de website.
N.B. Een buitenlandse reu moet voldoen aan de eisen van zijn land. Het kan daarom voorkomen dat
deze reu geen werk/show kwalificaties bezit maar dat het nest toch wordt vermeld onder nesten met
een goedgekeurd fokplan.
Doordat de geplande nesten tegenwoordig snel op nestenlijst op de website van de FRC worden
geplaatst zult u al in een vroeg stadium benaderd worden door puppykopers. U, als fokker, dient zelf
te bepalen of u deze mensen ook inderdaad geschikt acht voor een pup uit uw nest. De verkoop van
de pups geschiedt geheel onder uw verantwoording. De FRC stelt het op prijs, wanneer u hoge eisen
stelt aan het toekomstige adres voor de pup.
PUPKOPERS
Wilt u de kopers van uw pups zo vroeg mogelijk wijzen op het belang van het onderzoek op erfelijke
afwijkingen, te weten heupdysplasie (HD), Patella Luxatie (PL) en erfelijke oogafwijkingen, en hen
aanraden dit te laten doen op een leeftijd tussen 12 en 18 maanden. Vertel hen ook over de
uitnodiging voor de Fokdag als het nest ruim 1,5 jaar oud is en dat hun aanwezigheid daar erg op
prijs wordt gesteld. Vertel er ook bij dat dit niet alleen belangrijk is voor u als fokker maar ook voor
het fokbeleid van de FRC en voor het ras in het algemeen. Als men dit in een vroeg stadium al weet
zal later de bereidheid om hieraan mee te werken groter zijn.
Bijna alle fokkers van de FRC bepalen zelf, en terecht, welke pup het meest geschikt is voor een
bepaalde puppykoper. Zij doen dit op basis van wat zij zelf in de pup hebben gezien en op basis van
de puppytest. Maak tijdig duidelijk (als u dat wilt) dat men niet zelf een hondje kan kiezen en leg ook
uit dat het u om de beste ‘match’ gaat. Dit voorkomt dat men zich al gaat focussen op een pupje dat
misschien niet zo geschikt is voor een bepaalde eigenaar. Inventariseer goed wat men met de pup
voor ogen heeft. Wordt het een huishond – en hoe is de gezinssamenstelling-, wil men gaan fokken,
gaat men jagen b.v. of behendigheid doen? Leg in dat verband ook het nut van de puppytest uit.
PUPPYTEST
Op de leeftijd van ongeveer 7 weken wordt door puppytesters van de FRC de FRC-puppytest
afgenomen. U wordt ruim van tevoren gebeld of gemaild door de puppytesters om een afspraak te
maken.
Voor de puppytest kunnen de pups niet slagen of zakken. Het doel is het in kaart brengen van het
karaktertje van de pup waardoor de match baas/ hond beter gemaakt kan worden. In het eindverslag
wordt in het kort het karaktertje van de pup beschreven en een richtlijn meegegeven voor de
opvoeding. U wordt dringend geadviseerd deze informatie te delen met de toekomstige eigenaar.
Geef uitleg over de puppytest van hun toekomstige huisgenoot. Indien u dit wilt kunnen de
puppytesters u aan de hand van de testuitslag adviseren bij het plaatsen van de pups.
KOOPOVEREENKOMST
In het Fokkerijformulier is ook de ‘Koopovereenkomst’ opgenomen. Nadat de pups verdeeld zijn vult
u het formulier ‘Namen pups en nieuwe eigenaren‘ in. De Koopovereenkomst is dan automatisch per
pup ingevuld met alle al bekende gegevens. U moet hierin nog wel de uitslagen van de gezondheids
onderzoeken en de show en werkkwalificaties van de beide ouders invullen. Daarna kunt het
koopcontract per pup verder compleet maken. Stuur de koopovereenkomst vóór de pup wordt
opgehaald digitaal ter inzage naar de nieuwe eigenaar.
Indien u dit wilt kunt er een eigen bijlage bijvoegen die u aan de papieren koopovereenkomst
vastniet.
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DE PUP WORDT OPGEHAALD
Print twee Koopovereenkomsten uit en laat deze paraferen en ondertekenen door de nieuwe
eigenaar en onderteken ook zelf.
Laat de eigendomsakte invullen en ondertekenen door de nieuwe eigenaar en teken zelf voor
afstand.
Geef de puppytest mee aan de eigenaar; geef uitleg over de test en opvoedingstips, zowel algemeen
als specifiek gericht op zijn pup.
De nieuwe pupeigenaar moet na ontvangst van de eigendomsakte de pup in de databank voor
honden op zijn naam over laten schrijven, www.databankhonden.nl .
Vul het formulier ‘Aanmelding Koerier’ in voor eigenaren die geen FRC lid zijn, laat ze ondertekenen
en stuur alle formulieren tegelijk naar de ledenadministratie.
Informeer de Puppyeigenaren over de Fokdag na 1,5 à 2 jaar.
Het formulier ‘Namen pups en nieuwe eigenaren‘ stuurt u samen met het formulier ‘Puppytest
Nestkenmerk en Naam’ naar het secretariaat BC eventueel, indien van toepassing,
samen met het ingevulde ‘Meldingsformulier problemen‘ dat is gekoppeld aan het Fokkerijformulier.
ALS DE PUPS ZIJN UITGEVLOGEN
Stuur de eigendomsakten naar de Raad van Beheer. U ontvangt de stambomen van de Raad als het
DNA van de pups van vader en de moeder klopt.
NESTAFDRACHT
De fokker (lid FRC) draagt per nest € 75,- af aan de FRC, ongeacht of het een Voorgenomen
Fokplannest is of dat het een Meldingsnest betreft. De nestafdracht dient te worden voldaan binnen
drie maanden nadat de pups geboren zijn. Per pup en ook van de dekreu wordt er € 5,- gevraagd als
bijdrage aan het gezondheidsonderzoek.
Overzicht kosten
Nest afdracht € 75,Per pup en dekreu. € 5,- t.b.v het Gezondheidsonderzoek
De nest afdracht van € 75,- en de bijdrage aan het gezondheidsonderzoek maakt u binnen 3
maanden over op de Raborekening van de BC:
Rekeningnummer NL 72 RABO 0175 8545 21 t.n.v. Flatcoated Retriever Club BC
WAT KUNT U VOOR UW PUPKOPER BETEKENEN?
Het is de bedoeling, dat de fokker de nieuwe eigenaar van de pup begeleidt, zeker als deze nog niet
eerder een Flatcoat heeft gehad en/of heeft opgevoed. Als de pupkopers op bezoek komen om het
nest te bewonderen kunt u hier al mee beginnen. Later zijn voedingsadviezen en ook opvoedtips
belangrijk, waarbij de uitkomsten van de puppytest de basis zijn. Het geven van steun in al die
gevallen, waarin een pupeigenaar hulp of raad nodig heeft wordt meestal erg gewaardeerd.
Misschien wilt u zelf puppytraining geven. Kunt u niet zelf de puppytraining verzorgen, geef dan wel
goede adressen aan de pupkoper waar men een verantwoorde puppycursus kan volgen.
GRATIS KOERIER
Nieuwe eigenaren, die nog geen lid van de FRC zijn, kunnen kennismaken met de FRC via een gratis
Koerier. In het Fokkerijformulier vult u het formulier ‘Aanmelding Koerier’ in. U laat dit door hen ondertekenen
en stuurt alle formulieren tegelijk naar de ledenadministratie, adres zie colofon in de Koerier. Uw pupkopers

krijgen dan één Koerier gratis en de vraag van de ledenadministratie of men evt. lid wil worden.
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FOKDAG
Als het nest ruim 1,5 jaar oud is wordt het nest uitgenodigd voor de Fokdag die wordt gehouden in
het Dogcenter in Kerkwijk. Deze dagen worden 2 à 3 keer per jaar georganiseerd. U wordt verzocht
de toekomstige pupeigenaren hiervan duidelijk op de hoogte te stellen en hen te stimuleren hieraan
mee te werken. Het is belangrijk voor u, voor de FRC en voor het ras.
De puppytest en de Fokdag worden door de BC georganiseerd. De fokker krijgt hierover ruim tevoren
bericht en hoeft dit niet aan te vragen.
De honden worden beoordeeld op exterieur en opnieuw op aanleg en karakter d.m.v. de Fokdagtest.
Dit zijn een paar leuke, ontspannen proefjes die aansluiten op de Puppytest. Zowel eigenaar als
fokker krijgen een schriftelijk verslag van beide keuringen.
Er is die dag echter nog meer te doen. Een oogarts en een orthopeed zijn aanwezig om het oog en PL
onderzoek te doen indien u tevoren hiervoor heeft ingeschreven. Verder is er een Flatcoat trimmer
voor trimadvies en er zijn diverse winkeltjes waar u allerlei zaken kunt kopen die met honden te
maken hebben. Tot slot kunnen de jonge honden deelnemen aan een fricadellenrace wat altijd zorgt
voor veel hilariteit.
Mocht uw pupkoper niet reageren op de uitnodiging, waag er dan nog eens een telefoontje aan.
Herhaling is de kracht van de reclame! Maak er een gezellige reünie van.
UIT HET VFR VAN DE FRC: DE VERSCHILLENDE PROCEDURES BIJ LID/GEEN LID FRC
EIGENAAR DEKREU EN FOKKER ZIJN BEIDEN FRC LID
Verenigingsfokreglement FRC
Art. 2.8.c.
De fokker is verplicht om bij elk nest vóór de geboorte, maar bij voorkeur vóór de dekking, het
daarvoor bestemde Fokkerijformulier in te dienen, waarbij de vereiste (gezondheids) gegevens
moeten worden overlegd voor zover deze nog niet bekend zijn in de FRC database ZooEasy.
Na controle of de combinatie voldoet aan de in dit Verenigings Fokreglement gestelde eisen zal het
geplande nest binnen 2 weken op de nestenlijst van de FRC website worden geplaatst.
Indien de combinatie reeds is gepubliceerd op de nestenlijst van de FRC website zal het dekbericht
bericht zo snel mogelijk worden geplaatst.

NB:
•
•
•
•

De fokker controleert in ZooEasy wat er aan gegevens van reu en teef bekend is. Indien hij
niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat van de BC
De fokker dient het volledig ingevulde Fokkerijformulier in bij het secretariaat van de BC
samen met kopieën van ontbrekende uitslagen.
De Dekreueigenaar hoeft niets in te dienen.
Na beoordeling door de BC ontvangen Fokker en Dekreueigenaar een bevestigingsbrief van
het Fokplan. Indien nodig neemt de BC tevoren contact op met de Fokker.

EIGENAAR DEKREU IS FRC LID EN FOKKER NIET
Verenigingsfokreglement FRC
Art 4.7.
Indien de eigenaar van de teef geen lid is van de FRC, maar wel in Nederland woonachtig is, is de
eigenaar van de dekreu, die wel lid is van de FRC, verplicht deze dekking te melden bij de BC FRC. De
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eigenaar van de dekreu dient er tevens zorg voor te dragen dat de teef op het moment van dekking
voldoet aan hetgeen is gesteld in artikel 2, 3, 4 en 5 van dit VFR. De eigenaar van de dekreu dient dit
aan te tonen door een kopie van de betreffende uitslagen aan het secretariaat van de BC FRC te
sturen.
NB:

•
•
•

De Dekreueigenaar controleert in ZooEasy wat er aan gegevens van reu en teef bekend is.
Indien hij niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat
van de BC.
De Dekreueigenaar dient het volledig ingevulde formulier “Melding dekking buiten FRC” in
samen met kopieën van ontbrekende uitslagen.
De eigenaar van de teef die geen FRC lid is hoeft niets in te dienen.

FOKKER IS FRC LID EN EIGENAAR DEKREU NIET
Verenigingsfokreglement FRC
Art. 2.8.c.
De fokker is verplicht om bij elk nest vóór de geboorte, maar bij voorkeur vóór de dekking, het
daarvoor bestemde Fokkerijformulier in te dienen, waarbij de vereiste (gezondheids) gegevens
moeten worden overlegd voor zover deze nog niet bekend zijn in de FRC database ZooEasy.
Na controle of de combinatie voldoet aan de in dit Verenigings Fokreglement gestelde eisen zal het
geplande nest binnen 2 weken op de nestenlijst van de FRC website worden geplaatst.
Indien de combinatie reeds is gepubliceerd op de nestenlijst van de FRC website zal het dekbericht
bericht zo snel mogelijk worden geplaatst.
NB:

•
•
•
•

De Fokker controleert in ZooEasy wat er aan gegevens van reu en teef bekend is. Indien hij
niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat van de BC
De Fokker dient het volledig ingevulde Fokkerijformulier in samen met kopieën van
ontbrekende uitslagen.
De Dekreueigenaar hoeft niets in te dienen.
Na beoordeling door de BC ontvangt de Fokker een bevestigingsbrief van het Fokplan. Indien
nodig neemt de BC tevoren contact op met de Fokker.

Verenigingsfokreglement FRC
Art. 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 dekreu te voldoen aan de eisen die voor dekreuen in
dat betreffende land gesteld worden. De controle of de dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet is een
verantwoordelijkheid van de fokker.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de Begeleidingscommissie.
Wij wensen u een gezond en mooi nest toe!
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