Van de Begeleidingscommissie.
De Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland heeft het Verenigings Fokreglement
van de Flatcoated Retriever Club (VFR) goedgekeurd en ondertekend.
Het is door de FRC ontvangen en per 1 oktober 2017 in werking getreden.

Welke consequenties heeft het nieuwe VFR indien u gaat fokken:
•
•
•

De Begeleidingscommissie toetst uitsluitend of uw fokplan voldoet aan het VFR.
De BC geeft geen advies meer, noch gevraagd, noch ongevraagd.
De verantwoordelijkheid ligt bij de fokker.

Wat is er veranderd, hoe is nu de nieuwe procedure bij het fokken per 1 oktober 2017.
Hier leest u alles op een rijtje:
•

•
•
•
•

•

•

•

De fokaanvraag (Fokkerijformulier) voor iedere combinatie dient bij voorkeur voor de
dekking, maar altijd voor de geboorte te worden opgestuurd naar het secretariaat van de
BC waarbij de vereiste (gezondheids) gegevens moeten worden overlegd voor zover deze
nog niet bekend zijn in de FRC database ZooEasy.
Vervolgens wordt de fokaanvraag door de BC getoetst aan het VFR.
De fokker krijgt een brief (per e-mail) waarin wordt aangegeven dat het fokplan voldoet
aan het VFR. Het is aan de fokker of hij deze brief ook naar de dekreu eigenaar verstuurt.
De fokker is verplicht het nest op de leeftijd van ca. zeven weken de FRC puppytest te
laten ondergaan.
De Retrievertest is met ingang van november 2017 altijd openbaar. De testen zijn te
vinden in ZooEasy in de bijlage dus voor iedereen te lezen.
De Retrievertesten van vóór november 2017 worden openbaar mits de eigenaar hier in
toestemt.
De Begeleidingscommissie is altijd bereid om met u mee te kijken/denken bij een
combinatie, maar u blijft als fokker wel altijd verantwoordelijk voor de door u gekozen
combinatie.
Elly van Gent kan en wil nog steeds informatie geven over uw combinatie t.a.v. van de
verwachting van de aanleg van het nest op basis van de testgegevens voor zover deze bij
de BC aanwezig zijn.
Links naar allerlei info, bestemd voor de aspirant kopers t.b.v. hun pup kunt u vinden op
de website, maar deze zijn nu ook in PDF te downloaden op uw eigen PC.

