CHECKLIST VAN DE PROCEDURE FOKKEN VAN EEN NEST
Waar kunt u alles vinden?
FRC: https://www.flatcoatedretrieverclub.nl
• Fok/Pups  Fokken  ‘Checklist van de procedure fokken van een nest’
• Formulieren  Formulieren Begeleidingscommissie
• 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
• Beschrijving procedure: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/stambomen-aanvragen-voorpups/
VOOR DE VERSCHILLENDE PROCEDURES BIJ LID/GEEN LID FRC, ZIE TEKST ONDERAAN DIT FORMULIER
1. INDIENEN FOKPLAN
• Vraag een leesaccount voor ZooEasy aan bij de BC, e-mail: secretariaatbc@frc-nl.com.
• 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.
• Bedenk wel dat alle gezondheids gegevens op het moment dekking bekend moet zijn bij de BC
Let op! U dient zelf 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 een recente uitslag oogonderzoek
Eventueel de uitslag van overige onderzoeken.
Werkuitslagen, minimaal SJP C diploma of Clubcertificaat C, Retrievertest, indien aanwezig.
2 showuitslagen waarbij minimaal een ZG kwalificatie is behaald, indien aanwezig.
Kopie van de in ZooEasy ontbrekende gegevens.
Indien u de gegevens in ZooEasy niet kunt inzien dan kunt u het secretariaat vragen om de
ontbrekende gegevens aan u door te sturen.

•

Rond de 1ste en de 15e van de maand wordt de aanvraag gecontroleerd: voldoet het Fokplan aan het VFR?
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 lijst geplaatst.
Voor iedere keer dat er met een zelfde teef gefokt wordt is een nieuwe toetsing vereist.
•

U maakt een account aan bij de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl U opent het menu
links boven en gaat naar ‘mijn account’.
• 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.
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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/fokken-met-je-hond/dnaafstammingscontrole/aanvragen-dna-profiel/

2. 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.
3. NA DE DEKKING
• FRC: Dekbericht naar het secretariaat BC sturen.
• Raad van Beheer: Digitaal aangifte doen van de dekking via uw account, https://www.houdenvanhonden.nl
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.
4. NA DE GEBOORTE
• FRC: Geboortebericht naar het secretariaat BC sturen.
• Raad van Beheer: Binnen tien dagen doet u digitaal aangifte van de geboorte via uw account,
https://www.houdenvanhonden.nl. U vult de namen van de pups, het geslacht en de kleur. Indien nodig DNA
afname regelen voor de teef en evt reu.
• U betaalt via Ideal.
• U ontvangt een e-mail van de Raad van Beheer ter bevestiging.
5. 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 voor de teef en evt. de 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.

6. DATABANK VOOR HONDEN
• Na het chippen meldt u alle pups aan bij de databank voor honden: https://www.databankhonden.nl en u
vult alle gevraagde 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 dan geregistreerd op de naam van de eigenaar.
7. PUPPYTEST
• De pups worden door de FRC testers is rond de zevende week getest. De puppytesters nemen hiervoor
tijdig contact met u op.
• Indien u dit wilt kunnen de puppytesters u aan de hand van de testuitslag adviseren bij het plaatsen van de pups.
8. NA HET VERDELEN VAN DE PUPS
• Vul de formulieren ‘Puppytest nestkenmerk’ en ‘Namen pups en nieuwe eigenaren’ (Fokkerijformulier) in
en stuur deze naar de BC.
• Vul de koopovereenkomst verder in met de ontbrekende gegevens van de reu en de teef.
• 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 later aan de papieren koopovereenkomst vastniet.
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9. 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 krijgt de code om de pup in de databank voor honden op zijn/haar naam over te
schrijven. Na verkoop van de pups moeten de nieuwe eigenaar de pup opnieuw aanmelden bij de data bank
Hij geeft zijn gegevens zelf door en betaalt. De pup staat vervolgens geregistreerd op de naam van de eigenaar.
• Vul het formulier ‘Aanmelding Koerier’ in voor eigenaren die geen FRC lid zijn, laat het ondertekenen en
stuur alle formulieren tegelijk naar de ledenadministratie, adres zie colofon in de Koerier.
• Informeer de Puppyeigenaren nogmaals over de Fokdag. Herhaling is de kracht van de reclame!
Uitnodiging Fokdag volgt na 1,5 jaar.
10. ALS DE PUPS ZIJN UITGEVLOGEN
• Stuur zelf 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.
•

11.

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

DE FOKDAG
De fokdagen worden meestal gehouden in maart en november. Informeer hiernaar bij de BC en geef de
datum alvast mee aan uw puppykopers zodat uw nest zo compleet mogelijk op de Fokdag kan verschijnen. Zie
het als een soort reünie.
Mocht uw pupkoper als het zo ver is niet reageren op de uitnodiging, waag er dan 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.

Art. 4.6
De uitslagen van alle verplichte gezondheidsonderzoeken dienen bekend te zijn bij de BC FRC vóór de geboorte van de
pups.
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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 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.
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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!

FRC-BC 2017
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