Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Verenigingsfokreglement
van de rasvereniging:

Tibetaanse Terriër Club Nederland
TTCN

voor het ras: Tibetaanse terriër

Definitief; versie 4 VFR TTCN 5-1-2017

1. ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de TTCN, hierna te noemen de vereniging beoogt bij
te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras de
Tibetaanse terriër 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 28 maart 2015. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR
kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene
ledenvergadering van de TTCN.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de
vereniging voor de TTCN, 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 ledenvergadering 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
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)
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende
combinaties niet toegestaan:


2.2.

tevens mag de teef niet worden gedekt door haar halfbroer of
haar neef.

Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

2.3.

Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 15 maanden zijn.

2.4.

Aantal dekkingen:
Er geldt geen dekbeperking voor de reu.
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.

Gebruikt dekreuen:

2.6.1 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 bij voorkeur te voldoen aan de
gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de
buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een
FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het
gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde
gezondheidsonderzoeken, zoals HD en ECVO onderzoek en de
kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de
VerenigingsFokReglement (VFR) Versie 4 d.d. 5-1-2017

3/10

Raad van Beheer

Besluit ALV 28 maart 2015

onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn
opgenomen;
c. Als DNA testen niet zijn uitgevoerd bij de dekreu, dan kan deze voor
de fokkerij ingezet worden mits de teef vrij is van de ontbrekende
DNA test waarop getest kan worden.
2.6.2 Gebruik Nederlandse dekreuen van niet leden en leden van andere
rasverenigingen; kunnen voor de fokkerij ingezet worden waarbij DNA
testen niet zijn uitgevoerd, mits de teef vrij is van de ontbrekende DNA
testen van de reu, conform bovenstaande artikel 2.6.1 c.. Voor overige
zaken is er geen afwijking.
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.

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 96 maanden heeft bereikt.

3.4.

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde
nest is geboren.

3.5.

Sinds januari 2016 is het basis reglement Welzijn en Gezondheid
(BWG) gewijzigd, in die zin dat de 10- en 24 maanden regel zijn komen
te vervallen, en zijn vervangen door 12 maanden regel. Daar komt bij
dat de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum ( ipv
de dekdatum) om zo in de pas te lopen met het besluit houders van
dieren .

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve
screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED
onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, 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.
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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:

HD

ECVO oogonderzoek ( nieuwe wijze 2016)

MPP

Lensluxatie

Neuronale Ceroid- Lipofuszinose (NCL)

Canine Ceroid Lipofuszinose (CCL)

PRA rcd4

PRA 3

4.3

Fokuitsluitende consequenties,


HD, fokdieren dienen onderzocht te zijn op HD, waarbij voor de fokkerij
uitsluitend de volgende combinaties zijn toegestaan:
HD-A x HD-A is toegestaan,
HD-A x HD-B is toegestaan,
HD-A x HD-C is toegestaan,
HD-B x HD-B is toegestaan.



Ecvo oogonderzoek, Binnen het jaar vóór dekking dienen beide
ouderdieren een ECVO oogonderzoek op erfelijke oogaandoeningen
te hebben ondergaan en dient de uitslag voor alle als erfelijk
beschouwde oogziekten vrij te zijn, waaronder vrij van Distichiasis. Bij
aanwezigheid van distichiën is alleen een combinatie toegestaan met
een partner welke vrij van distichiasis is.



MPP, honden welke de aandoening MPP in lichte mate bezitten
volgens de ECVO uitslag, mogen voor de fokkerij worden ingezet, mits
zij worden gekruist met een hond welke vrij is verklaard van MPP
volgens een geldige ECVO test.



Lensluxatie, alle Tibetaanse terriërs welke worden ingezet voor de
fokkerij dienen op basis van een door de TTCN erkend DNA onderzoek
getest te zijn op al dan niet aanwezig zijn van de mutatie dat LL
veroorzaakt. Uitsluitend gelden de volgende combinaties:
vrij x vrij is toegestaan,
vrij x drager is toegestaan,

 NCL/CCL, alle Tibetaanse terriërs welke worden ingezet voor de
fokkerij dienen op basis van een door de TTCN erkend DNA onderzoek
getest te zijn op al dan niet aanwezig zijn van de mutatie dat NCL/CCL
veroorzaakt. Uitsluitend gelden de volgende combinaties:
vrij x vrij is toegestaan,
vrij x drager is toegestaan.
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 PRA rcd4, alle Tibetaanse terriërs welke worden ingezet voor de
fokkerij dienen op basis van een erkend DNA onderzoek getest te
zijn op het al dan niet aanwezig zijn van de mutatie dat PRA rcd4
veroorzaakt. De volgende combinaties gelden:
vrij x vrij is toegestaan,
vrij x drager is toegestaan.
 PRA 3, alle Tibetaanse terriërs welke worden ingezet voor de fokkerij
dienen op basis van een erkend DNA onderzoek getest te zijn op
het al dan niet aanwezig zijn van de mutatie dat PRA 3
veroorzaakt. Dit is gewenst te onderzoeken. De volgende
combinaties gelden:
vrij x vrij is toegestaan,
vrij x drager is toegestaan.
 Vrij door ouderschap met DNA-profiel,
Dispensatie.
Dispensatie voor de verplichte DNA onderzoeken CCL, PLL en
PRA wordt door het bestuur verleend indien kan worden
aangetoond dat beide ouderdieren van de hond waarmee gefokt
gaat worden, vrij zijn van deze aandoeningen. Voor het aantonen
dient overlegd kunnen worden (kopieën van de testresultaten
CCL, PLL en PRA en het DNA profiel van beide ouderdieren.
De term voor deze dispensatie is de internationaal gebruikelijke
term:
Uitdrukkelijk wordt hierbij aangetekend dat nakomelingen van een
combinatie met FREE BY PARENTHOOD ouders, bij het inzetten
in de fokkerij zelf wel getest dienen te worden.
 Gebruik van buitenlandse dekreu,
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 bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals
deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert,
dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende
voorwaarden te voldoen



De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van
een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend,
De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde
gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek
dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door
de vereniging in dit VFR zijn opgenomen;
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Mocht in een buitenlands onderzoek een (deel)test niet zijn
opgenomen welke wel wordt uitgevoerd in de Nederlandse
variant, dan dient de teef in ieder geval vrij te zijn van de
afwijking waar in de Nederlandse variant op wordt getest;
 de verplichting tot het uitvoeren van DNA testen dienen
onverkort te worden gehandhaafd.
 DNA testen van de ouderdieren dienen bij dekaangifte van een
hond ‘vrij door ouderschap-zonder DNA-profiel’ te worden
overlegd. Pups uit deze combinatie dienen voor de fokkerij weer
getest te worden op DNA testen (VFR) en DNA profiel (RvB).

De uitvoeringsregeling DNA testen zijn als bijlage behorende bij dit
fokreglement, opgenomen.

4.4.

Diskwalificerende fouten: met honden met onderstaande
diskwalificerende fout (volgens de rasstandaard) mag niet worden
gefokt:
 de niet erkende kleur chocolade bruin.

4.5.

De TTCN hanteert als uitgangspunt voor de handhaving van een
gezonde populatie Tibetaanse terriërs dat het verboden is om te fokken
met honden welke aantoonbaar lijden aan een ziekte en/of aandoening
welke de gezondheid van de ouderdieren en/of hun nakomelingen
schade kan berokkenen.

5. GEDRAGSREGELS
5.1
5.2

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

Kwalificatie:
 Deelname aan exposities is niet verplicht.
7.1.1. Afwijking op kwalificatie;
 In afwijking op voorstaande is het voor de inzet van een potentieel
fokdier verplicht om ofwel deelgenomen te hebben aan een door de
Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar
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minimaal de kwalificatie M te hebben behaald, ofwel een aankeuring
zoals beschreven in 7.2 ‘fokgeschiktheidskeuring’ te hebben
afgerond.
7.2.

Fokgeschiktheidskeuring:


Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben
deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door
de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie M hebben
behaald.
7.2.1 extra voorwaarden voor deelname aan de aankeuring dan wel
expositie.



Een fokker heeft via een CAC/IB tentoonstelling in Nederland of
een aankeuring georganiseerd door de TTCN 1 beschrijving nodig
van de hond waarmee wordt gefokt.



De hond moet op het moment dat er een beschrijving geschreven
wordt tenminste 9 maanden oud zijn.



Voor buitenlandse ouder-dieren moet voldaan worden aan 1
geschreven verslag van een tentoonstelling of aankeuring.

7.2.1 regels en uitgangspunten Fokgeschiktheidskeuring
 De aankeuring wordt door 1 (door RvB erkende) keurmeester
uitgevoerd, welke door de TTCN wordt uitgenodigd. Er is geen
inspraak mogelijk op deze keuze.
 De keurmeester geeft de hond een eind-kwalificatie zoals U, ZG, G
of M maar doet geen uitspraak over de fokgeschiktheid.
 Bij de aankeuring wordt gebruik gemaakt van een vastgestelde lijst
ras-specifieke punten met de beoordeling U, ZG, G, M of niet te
beoordelen.
 De aankeuring is een vastgesteld bedrag per hond, op te vragen bij
secretariaat.
 De lengte van de vacht van de Tibetaanse Terriër is bij de
aankeuring niet van belang, deze mag geschoren of geknipt zijn.
 De hond moet bij de aankeuring betast en beoordeelt kunnen
worden maar hoeft geen show of ring-ervaring te hebben.
 Er zal 2 x per jaar de gelegenheid geboden worden honden te laten
aankeuren, namelijk tijdens de jonge hondendag (er zal een
bevoegde keurmeester uitgenodigd worden) en op de clubmatch
van de TTCN. Bij voldoende animo, welke tijdig bij het secretariaat
kenbaar is gemaakt, wordt de aankeuring georganiseerd.
 De TTCN zal een archief aanleggen met 1 verslag van iedere TT
waarmee in Nederland is gefokt.
8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1.

Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk
ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire
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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 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht
aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3.

Informatieoverdracht: de fokker zal een informatiepakket
samenstellen voor de nieuwe eigenaar. De informatie zal betrekking
hebben op de opvoeding, de voeding en de vachtverzorging van de
pup. Verder zal geheel vrijblijvend worden verstrekt het
inschrijfformulier om lid te worden van de T.T.C.N. en zoveel mogelijk
algemene kynologische informatie.

8.4.

Koopcontract: de pups mogen alleen worden afgeleverd op basis van
een door de TTCN geadviseerd minimum koopcontract, waarvan een
voorbeeld is opgenomen op de website van de TTCN.

8.5.

Alle nesten van leden van de T.T.C.N. dienen verplicht bij de
pupinformatie te worden aangemeld. Deze aanmelding geschiedt door
het opsturen van een kopie van de dek- en geboortekaart aan het
secretariaat van de TTCN binnen 3 weken na de dekking. De geboorte
dient binnen 7 dagen na de geboorte te worden doorgegeven aan het
secretariaat. De eigenaar van de teef dient daarbij door te geven:








Alle gegevens van de ouders van het nest.
De geboortedatum van het nest.
Het aantal puppen in het nest.
Het geslacht en de kleur van de puppen.
Het aantal puppen waarvoor de pupinformatiedienst moet worden
ingeschakeld.
Kopieën van de tentoonstellingsuitslagen en/of aankeuringsverslagen
behaald in binnen- en buitenland die nodig zijn om voor
pupbemiddeling in aanmerking te komen.
Kopieën van alle gezondheidsonderzoeken van beide ouderdieren.

8.6.

De fokker is verplicht per nest een nestafdracht af te dragen aan de
vereniging, ongeacht of de fokker al dan niet gebruikt maakt van de
pupinformatiedienst met een maximum van 3 nesten per jaar. De
hoogte van de afdracht wordt door de jaarlijkse ALV vastgesteld en
geldt voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het doorgeven van
informatiedoor de pupinformatiedienst gaat pas in na ontvangst van het
verschuldigde bedrag door de penningmeester.

8.7.

Indien de eigenaar van het nest geen gebruik meer maakt van de
diensten van de pupinformatiedienst dient dit zo snel mogelijk te
worden doorgegeven aan deze dienst.

8.8.

Indien er over de door de pupinformatiedienst verstrekte adressen van
fokkers klachten zijn, dient het bestuur alle partijen grondig te horen
waarna zij zal besluiten of al dan niet verder gebruik kan worden
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gemaakt van de pupinformatiedienst. De klachten moeten schriftelijk
worden ingediend bij het secretariaat.
8.9.

Bij misbruik van de diensten van de pupinformatiedienst zal de
desbetreffende fokker voor een periode van 2 jaar van het
gebruik van deze diensten worden uitgesloten.

8.10. Voldoet een fokcombinatie niet aan de hierboven gestelde
voorschriften, dan dient altijd en vooraf dispensatie te worden
aangevraagd, schriftelijk en gericht aan het bestuur van de TTCN. De
dispensatie is voor één bepaalde hond eenmalig. Een fokker mag
maximaal eenmaal per 3 jaar dispensatie aanvragen. Het bestuur doet
melding van de dispensatie in het clubblad . Wanneer men toch in strijd
met de voorschriften voor het fokken handelt, kunnen onderstaande
sancties door het bestuur TTCN worden toegepast:




9.

Voorwaardelijke sancties: het niet gebruik mogen maken van de
diensten van de pupinformatiedienst.
Onvoorwaardelijke sancties: wanneer een lid voor een
onvoorwaardelijke sanctie in aanmerking komt, krijgt het lid een eerste
waarschuwing. Bij herhaling wordt het lidmaatschap opgezegd.
Op een door het bestuur genomen beslissing met betrekking tot het
genoemde in artikel 8.10. is beroep mogelijk op de algemene
ledenvergadering volgende op de datum van de uitspraak van het
bestuur.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

10

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.

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.

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking
tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR,
indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit
op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de
vereniging gecommuniceerd.

INWERKINGTREDING
10.1. Het Verenigingsfokreglement is vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering van de TTCN op 28 maart 2015 te Woudenberg
10.2. Dit Verenigingsfokreglement is goed gekeurd door de Raad van
Beheer.
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