FOKREGLEMENT
1. Doel
-

een gezonde raszuivere Hovawart fokken die aan alle voorwaarden voldoet zoals
voorgeschreven in de “STANDAARD nr 190" van de "Federation Cynologique
International”, hierna vermeld als FCI;

-

het in stand houden van een zuiver Hovawartras, door te fokken uitsluitend met
combinaties waarvan de nakomelingen een stamboom LOSH (Livre d’ Origine de la
Société Royale Saint-Hubert), van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (hierna
vermeld als KMSH) kunnen verkrijgen, en het bevorderen van de specifieke
karaktereigenschappen van de Hovawart;

-

erfelijke fouten en ziekten bestrijden door uitsluiting van de belaste honden uit de fokkerij.

2. Toepassingsgebied en definitie
Het fokreglement van de "Belgische Hovawart Club/Club Belge du Hovawart”, hierna vermeld
als BHC, en de reglementen van de KMSH, alsook de reglementen van de FCI en de
“International Hovawart Federation” hierna IHF genoemd, zijn bindend voor alle leden van de
BHC, eigenaars van zowel reuen (dekreuen) als teven (fokkers) . Dit fokreglement kadert in de
interne reglementen van de BHC en is van toepassing voor het fokken binnen de BHC.
De fokker is de persoon die op het ogenblik van de dekking eigenaar is van de teef en die zijn
officiële en effectieve woonplaats heeft in België.
Wordt eveneens als fokker beschouwd, de persoon die een gedekte teef verwerft en de worp
ervan zal grootbrengen (fokken).
Uitzonderlijk wordt ook als fokker beschouwd: de begunstigde van een tijdelijke overdracht van
het fokrecht van een teef, op voorwaarde dat deze overdracht voorafgaandelijk werd
toegestaan door de KMSH.
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3. Rol van het bestuur
De fokverantwoordelijke is de rechtstreeks aanspreekbare persoon in de vereniging inzake
fokaangelegenheden. De fokverantwoordelijke en de adjunct-fokverantwoordelijke doen het
voorbereidende werk voor alles wat met de fok te maken heeft, terwijl de uiteindelijke
beslissingen worden genomen door het bestuur van de BHC.
De BHC wil het verantwoord fokken bevorderen, o.a. door:
-

het opstellen van een fokreglement dat bindend is voor alle leden van de BHC;
het bijhouden van gegevens over Hovawarten gefokt in de BHC;
het verzamelen van informatie over gezondheid, karaktereigenschappen en uiterlijk van
Hovawarten in België en in het buitenland;
het organiseren van fokgeschiktheidstesten voor jonge en volwassen honden om meer
informatie te bekomen voor fokdoeleinden;
het organiseren van nestcontroles en karaktertesten voor pups;
het helpen van fokkers in alles wat met de fok te maken heeft.

Het bestuur van de BHC heeft de algemene controle inzake de fok o.a:
-

het onderzoeken van voorstellen van leden in verband met de fok;
het nemen van beslissingen in verband met klachten, vragen en/of opmerkingen van leden
in verband met de fok;
onderzoeken van de uitzonderingen op het fokreglement.

4. Algemene regels – strategie
a) Volgende beslissingen in verband met de fokkerij voor een verantwoord fokbeleid hebben
tot doel om een gevarieerde genenpool te behouden :
i.

Reuen (Belgische en buitenlandse) mogen 3 maal tot dekking ingezet worden in
België. Tussen twee opeenvolgende dekkingen moet er minstens 12 maanden
verschil zijn. Meer dan 3 dekkingen kunnen uitzonderlijk door de BHC worden
toegestaan, gebaseerd op concrete voorhanden zijnde gegevens over vorige nesten
inzake gezondheid, temperament en beoordelingen van het uiterlijk.

ii.

Het herhalen van eenzelfde combinatie kan slechts zeer uitzonderlijk worden
toegestaan door het bestuur.

iii.

Combinaties van Hovawarten die in de eerste en/of tweede graad verwant zijn worden
niet toegestaan. Inteelt mag niet hoger zijn dan 5 %.

b) Indien een fokker een aanvraag indient voor een combinatie die door het bestuur niet kan
worden goedgekeurd, zal hiervoor een schriftelijke verantwoording worden gegeven aan
de fokker en wordt er een andere dekreu voorgesteld.
c) Het bestuur kan een dekreu en/of een teef uitsluiten voor de fokkerij indien zij in hun vorige
nest(en) ernstige erfelijke ziekten, uitsluitende fouten (uiterlijk) of karakterproblemen
hebben doorgegeven aan hun nakomelingen.
d) BHC voorziet de mogelijkheid voor nieuwe puppy-eigenaars om deel uit te maken van het
health fund. Het doel van dit fonds is tweeledig: enerzijds motiveren we de eigenaars de
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heupen te laten testen ten einde meer informatie te verkrijgen, belangrijk voor toekomstige
fokbeslissingen. Anderzijds kan de BHC financieel tegemoetkomen in bepaalde kosten van
interventies bij gezondheidsproblemen van potentiële genetische oorsprong. In dit geval
ligt de beslissing volledig in handen van het bestuur en wordt alle discretie verzekerd.

5. Specifieke regels
Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als
mentaal. Zij moeten volledig in orde zijn met de inentingen.
a) Leeftijd
Zowel de reu als de teef moeten op de dag van de dekking minimum 24 maanden oud zijn.
De uiterste ouderdom voor inzet van een teef is vastgelegd op de laatste dag van de maand
waarin ze 8 jaar oud wordt (dekdag).
De teef mag op het ogenblik van de eerste dekking niet ouder zijn dan 5,5 jaar. Vanaf de
leeftijd van 4,5 jaar voor een eerste dekking wordt aanbevolen om het advies van een
dierenarts te vragen om de gezondheid van de teef te bevestigen.
b) Karakter en uiterlijk
De dekreu en de teef moeten qua uiterlijk en karakter rastypisch zijn. Zij moeten geslaagd
zijn in de fokgeschiktheidstest voor volwassen honden (zie bijlage I).
c) Gezondheid
Om erfelijke afwijkingen bij de Hovawart te bestrijden (zie bijlage II voor meer specifieke
informatie) zijn de volgende basisregels van toepassing:
i.

Heupdysplasie (HD)
Alleen de Hovawarten die vrij zijn van dysplasie (HD) – d.w.z. HD/A of HD/B mogen
worden ingezet voor de fok. Een ouderdier met HD/B kan enkel worden gecombineerd
met een partner met HD/A. De minimum leeftijd voor het onderzoek is 18 maanden.
Alleen het door de officiële Belgische HD-commissie, aangesteld door KMSH,
gehomologeerd onderzoek en beoordeling zijn geldig. Een uitzondering wordt gemaakt
wanneer het een hond betreft die onderzocht werd voor hij uit het buitenland werd
ingevoerd en voor zover het onderzoek werd uitgevoerd na de leeftijd van 18 maanden
door een buitenlandse commissie erkend door FCI.
Hovawarten waarvan de nakomelingen meer dan het gemiddelde zijn belast met HD,
kunnen voor de fok worden uitgesloten.

ii.

Oogafwijkingen
Ter bestrijding van erfelijke oogafwijkingen moeten de honden voor ze worden ingezet
in de fokkerij een oogonderzoek ondergaan. Alleen honden die vrij zijn van erfelijke
oogziekten mogen ingezet worden.
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Het oogonderzoek mag ten vroegste plaatsvinden op de ouderdom van 20 maanden.
Het oogonderzoek moet gedaan worden door een dierenarts-ophtalmoloog met
Europese kwalificatie (adressen te bekomen bij de BHC)
Op de dag van de dekking moet (zowel voor de dekreu als voor de teef) een
getuigschrift kunnen worden voorgelegd dat niet ouder is dan 24 maanden.
iii.

Andere mogelijk erfelijke ziekten en afwijkingen
Honden die lijden aan andere ziekten zoals levershunt, epilepsie, Sebadenitis (SA),
hypothyroïdie en bepaalde hartafwijkingen worden uitgesloten van de fok. Voor de
ziekten die niet specifiek worden vermeld zal het bestuur geval per geval een beslissing
nemen. Het bestuur kan zich steeds informeren bij een dierenarts of een dierenartsspecialist, alvorens een beslissing te nemen.

d) Kunstmatige bevruchting
Kunstmatige bevruchting is toegestaan indien beide ouderdieren voordien minstens één
maal nakomelingen hebben gehad door middel van een natuurlijke dekking.
Er moet een schriftelijke aanvraag worden gericht aan de fokverantwoordelijke.
Bij een kunstmatige bevruchting moet de dierenarts die het sperma bij de reu afgenomen
heeft met een schriftelijk attest verklaren dat het verse, of diepgevroren sperma van de
uitgekozen reu stamt, met volledige naam en het identificatie nummer. Alle kosten voor de
afname en inbreng van het sperma zijn ten laste van de eigenaar van de te dekken teef.
De dierenarts die bij de teef het sperma inbrengt dient schriftelijk het bestuur van BHC op
de hoogte te brengen dat de teef X met het sperma van reu Y bevrucht geworden is. In
zijn verslag hierover dient eveneens de tijd en plaats van de bevruchting opgenomen
alsook de naam en het identificatie nummer van de bevruchte teef en naam en adres van
de eigenaar van de teef.
De bedoeling van deze attesten is uiteraard dat de BHC absolute zekerheid moet hebben
over de identiteit van de ouders.
e) Overige
Een opfokken en voeden van 8 welpen of meer is zonder meer toegestaan. Worden er
meer dan 8 welpen geboren en opgevoed, dan mag de moederteef ten vroegste 18
maanden na werpdatum terug gedekt worden. Uitzonderingen worden niet toegestaan.
Een teef mag niet meer dan één worp per kalenderjaar hebben. Tussen elke worp moet
een tijdspanne van minimum 10 maanden liggen. Deze tijdspanne wordt berekend van
dekdag tot dekdag.
De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor
de 2de maal operatief, door middel van een keizersnede heeft plaatsgevonden mag de
teef niet verder meer voor de fokkerij worden gebruikt.
Het is voor een teef zonder meer toegestaan om gedurende haar leven 3 nesten te krijgen.
Meer dan 3 nesten kunnen door de BHC uitzonderlijk worden toegestaan, gebaseerd op
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concrete voorhanden zijnde gegevens over vorige nesten inzake gezondheid,
temperament en beoordelingen van het uiterlijk
Een fokker en zijn huisgenoten mogen nooit tegelijkertijd en op hetzelfde adres meer dan
één nest (ongeacht het ras) grootbrengen.
f)

”Multi sire” dekking
Om de diversiteit van de Hovawart populaties te verhogen, aanvaart de BHC het principe
van de “multi sire” dekking. Beide ouders en de pups moeten een DNA-certificaat conform
de ISAG2006 nomenclatuur, hebben voor de korrekte identificatie van de ouders van elke
pup.

6. Procedures
a) Dekaanvraag
De fokker richt minimum 3 maanden voor de geplande dekking een schriftelijke
dekaanvraag aan de fokverantwoordelijke (zie bijlage III), zowel voor een dekking met een
reu uit België als uit het buitenland. De fokker overlegt met de fokverantwoordelijke over
de geschiktheid van de verkozen reu(en). De fokverantwoordelijke verstrekt hem zijn
advies en helpt hem eventueel met het uitzoeken van een gepaste reu.
Na het uitkiezen van de dekreu (en eventueel reserve) maakt de fokverantwoordelijke
tegelijkertijd aan de fokker en aan de eigenaar van de dekreu de schriftelijke dektoelating
over. Een dekking is pas toegestaan wanneer beide partijen de schriftelijke dektoelating
hebben ontvangen.
Nadat de dektoelating is overgemaakt aan de eigenaars van de dekreu en de teef, is de
fokker (eigenaar van de teef) verantwoordelijk voor de contactname en concrete afspraken
met de eigenaar van de reu.
b) Eigenaar van een dekreu
Wanneer een eigenaar van een dekreu erkend door de BHC, door een fokker (uit België
of het buitenland) wordt gecontacteerd voor het inzetten van zijn reu, neemt deze contact
op met de fokverantwoordelijke van de BHC. Alle formaliteiten dienen via de
fokverantwoordelijke te verlopen. Zonder schriftelijke dektoelating van de BHC mag er niet
tot dekking worden overgegaan.
c) Inzet van een buitenlandse dekreu
Voor het inzetten van een buitenlandse dekreu moet door de fokker schriftelijk een
aanvraag (minimum 3 maanden voor de geplande dekking) worden gericht aan de
fokverantwoordelijke van de BHC.
De buitenlandse dekreu moet voldoen aan alle fokvoorwaarden van het IHF.
Wanneer de gevraagde combinatie wordt goedgekeurd, wordt de dektoelating gestuurd
door de fokverantwoordelijke van de BHC.
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d) Bijstand aan de fokker
De BHC staat de fokker bij en geeft informatie en advies tijdens het ganse proces van de
fok. Dit, rekening houdend met de beschikbare middelen, houdt onder andere in:
-

-

een voorafgaandelijk bezoek aan fokkers vooraleer zij een eerste maal fokken,
teneinde te helpen bij alle mogelijk vragen en te verzekeren dat de fokker op de
hoogte is van al de nodige informatie;
het organiseren van nestcontroles en puppy-karaktertesten;
geschreven instructies over de formaliteiten en de verzorging van de pups.

e) Verplichtingen van de fokker aangaande te verstrekken informatie, plaatsbezoeken en
testen
De fokker brengt de fokverantwoordelijke zo snel mogelijk op de hoogte van:
-

-

eventuele persoonlijke wachtlijst voor kandidaat-eigenaars, zodat er in combinatie
met de wachtlijst van de BHC aan de wachtende families een idee kan gegeven
worden over de mogelijke wachttijd;
ogenblik waarop de teef loops wordt;
de dag(en) waarop de teef werd gedekt en de verwachte datum voor de worp;
eventueel bevestiging van dracht na echografie
de geboorte van de pups met mededeling van aantal, kleur, geslacht, verloop van
de geboorte; eveneens mededeling van de eventueel doodgeboren of vroeg
gestorven pups.

De fokker zal:
-

alvorens een eerste nest te fokken, een afspraak met de BHC overeenkomen voor
een Huisbezoek;
met de BHC een afspraak overeenkomen voor een nestcontrole (moet gebeuren
voor de pups 14 dagen oud zijn);
met de BHC een afspraak overeenkomen voor de puppy-karaktertesten rond de
leeftijd van 49 dagen. Dit dient te gebeuren net voor de identificatie van de pups
om te voorkomen dat deze een negatieve invloed zou hebben op het resultaat van
de testen.

Na het vertrek van de pups maakt de fokker volgende documenten over aan de
fokverantwoordelijke:
f)

gegevens over de pups en de nieuwe eigenaars - N.B. een schriftelijk akkoord van
de eigenaars moet bekomen worden bv. in de verkoopsovereenkomst;
het IHF-formulier indien het een buitenlandse dekreu betreft;
kopie van de stambomen van zodra deze zijn ontvangen vanwege KMSH.

Dekgeld
De kosten voor het dekgeld worden afgesproken tussen de fokker en de eigenaar van de
dekreu.
Om latere onenigheden te vermijden moet er een schriftelijke overeenkomst worden
opgesteld, in twee exemplaren en ondertekend door de eigenaars van zowel de dekreu als
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de teef, waarin het bedrag van het dekgeld wordt vermeld (een percentage van de totale
verkoopprijs van de pups of een vast bedrag) en het tijdstip en de wijze waarop dit zal
worden betaald.
Het regelen van het dekgeld is de verantwoordelijkheid van de fokker en de BHC komt hier
niet in tussen.
g) Verkoopsovereenkomst
Voor elke nieuwe eigenaar wordt een verkoopsovereenkomst opgesteld waarin de
gegevens van de ouderdieren wordt vermeld en waarin de fokker zich ertoe verplicht een
stamboom af te leveren.
Tevens wordt aan elke eigenaar, die in België vertoeft, gevraagd zich ertoe te verbinden
om lid te worden/blijven van de BHC ten minste tot het ogenblik waarop de hond heeft
deelgenomen aan de fokgeschiktheidstest voor volwassen honden. In het contract wordt
eveneens een clausule opgenomen waarin de nieuwe eigenaar zich ertoe verbindt het HDen oogonderzoek te laten doen.
BHC zal een model van verkoopsovereenkomst aan de fokker overmaken. De
verkoopsovereenkomst bindt enkel de fokker en de eigenaar, en de BHC komt niet tussen
in geval van geschil.
Voor informatie over de richtprijs van een pup kan de fokker contact opnemen met de
fokverantwoordelijke van de BHC.

7. Zorg voor moeder en pups
a) De fokker zorgt ervoor dat de teef alvorens ze wordt gedekt in orde is met alle inentingen,
ontwormd is en in goede gezondheid verkeert.
b) De fokker zorgt ervoor dat het nest binnen in de leefruimten van de woning wordt
gehouden, om een optimale socialisatie te kunnen verzekeren. Normale hygiëne wordt
gerespecteerd. Vanaf de leeftijd van 3 weken worden de pups dagelijks buiten gelaten
wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.
c) Onmiddellijk na de geboorte dienen de teef en de pups te worden nagezien door een
dierenarts. Volgens aanwijzingen van de dierenarts zullen de pups worden ontwormd
(minstens 3 maal) gedurende de eerste 8 weken.
d) De fokker laat de pups door een dierenarts de nodige inentingen toedienen en bezorgt aan
elke eigenaar het Europees paspoort met de nodige inentingsbewijzen.
e) De fokker doet het nodige om de pups te laten identifieren (bv. chippen) en om stambomen
aan te vragen bij de KMSH. Hij is zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van alle
formaliteiten dienaangaande.
Indien de pup een uiterlijke fout heeft zoals bv. miskleur, zal de fokker op de stamboom de
vermelding laten aanbrengen ‘uitgesloten voor de fok’.
f)

De fokker zorgt voor een goede socialisatie van de pups tijdens de eerste 8 levensweken,
laat de kandidaat-kopers regelmatig op bezoek komen en zorgt ervoor dat de nieuwe
eigenaars alle nodige schriftelijke informatie, richtlijnen en tips bekomen voor de verdere
voeding, verzorging, opvoeding en socialisatie. Indien de fokker dat wenst kan hij hiervoor
bij de BHC de nodige hulp krijgen.
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g) Voor het toewijzen van de pups zal de fokker zich baseren op het algemene gedrag van
de pups en het resultaat van de karaktertesten alsmede de familiale situatie van de
toekomstige eigenaars.

8. Samenwerking en uitwisseling van informatie
De kwaliteit van de beslissingen in verband met het fokken is afhankelijk van de beschikbare
informatie. BHC doet al het mogelijke om aan de fokkers de nodige bijstand te verlenen. De
fokker van zijn/haar kant zal, in vertrouwen, de BHC proactief informeren over alle problemen
(karakter of gezondheid) die voorkomen tijdens het ganse leven van de pups uit de nesten die
zijn gefokt binnen de BHC. De fokker zal antwoorden op alle vragen van de BHC met betrekking
tot zijn/haar nesten.
Teneinde zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de nakomelingen zal elke fokker
zijn/haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle nieuwe eigenaars lid worden van de
BHC en ten minste lid blijven tot wanneer de nakomelingen hebben deelgenomen aan de
karaktertesten voor volwassen honden.

9. Sanctiebepalingen
-

De leden die honden inzetten die zijn uitgesloten van de fokkerij, worden onmiddellijk
geschorst tot de volgende Algemene Vergadering.

-

Leden die Hovawarten inzetten van verenigingen die niet zijn erkend door de FCI. en de
overkoepelende landorganisatie (bv. St.Hubertus/Raad van Beheer/VDH enz.) worden
onmiddellijk geschorst tot de volgende Algemene Vergadering. Tevens worden hun namen
en die van de ingezette honden gemeld aan de IHF en aangesloten landen.

-

Fokken zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating leidt tot schorsing van de eigenaar
(fokker of eigenaar van dekreu) tot de volgende Algemene Vergadering.

-

Alles wat niet expliciet wordt vermeld in dit reglement behoort tot de bevoegdheid van het
bestuur van de BHC.

10. Slotbepalingen
-

Alle leden van de BHC zijn gebonden door dit reglement, dat verkrijgbaar is op eenvoudig
verzoek op het secretariaat van de BHC.

-

Het bestuur van de BHC beslist par geval alle eventuele uitzonderingen op deze
reglementen.

-

Dit fokreglement werd goedgekeurd op 5 juli 2020 en vervangt het vorige reglement. Het
treedt in voege vanaf publicatie op de officiele site web van BHC, www.hovawart.be
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