
 
 
 

APPENDIX 

Aanvullingen VFR 2020/2021 

ad artikel 2.9.b.1 
a) Uiterlijk 2 maanden voor de geplande 
dekking en als aan alle criteria is voldaan kan 
er een fokadvies worden aangevraagd. Er kan 
een eenmalige discussie plaatsvinden tussen 
de fokverantwoordelijke van de fokcommissie 
en de fokker.  
 
ad artikel 2.9.b.3 
Een teef kan voor de eerste keer gedekt 
worden door een ervaren reu, dit is echter 
geen verplichting. Van de reu, indien hij in 
onze vereniging ingeschreven is, moeten de 
nakomelingen voor een deel gecontroleerd en 
eventueel getest zijn. Voor buitenlandse reuen 
dient, bij de fokverantwoordelijke, voldoende 
bekend te zijn over zijn nakomelingen in onze 
vereniging. 
Bij een tweede dekking kan de 
fokverantwoordelijke advies geven voor een 
onervaren reu om zo de genenpool en het 
reuenaanbod te vergroten. 
 
artikel 3.7.a. 
Er kan slechts voor twee combinaties een 
fokadvies aangevraagd en gegeven worden. 
Heeft u in deze overgangsfase reeds voor 
meerdere honden een reu beschikbaar 
gekregen dan geldt dat de nieuwe 
reglementen toch gevolgd moeten worden. Er 
mogen slechts twee Hovawarts gelijktijdig een 
nest hebben of een nest verwachten bij een 
fokker. 
 
artikel 3.7.b. 
Als een fokker meerdere hovawartteven 
heeft, gelden de volgende regels: 
Als teef 1 gedekt is, kan ook teef 2 gedekt 
worden, zonder restricties maar wel volgens 
het VFR. Een derde dekking kan pas dan 
plaatsvinden als de pups van nest 1 minimaal 
de leeftijd van negen weken hebben bereikt, 
en de pups van nest 1 verkocht zijn en bij hun 

nieuwe eigenaren zijn geplaatst. In een 
kalenderjaar, dus tussen 1 januari en 31 
december, mogen er maximaal drie nesten 
geboren zijn. Een fokker, aangesloten bij onze 
vereniging, kan per kalenderjaar slechts drie 
geregistreerde nesten Hovawarts fokken, die 
worden ingeschreven in het Nederlandse 
Honden Stamboek. Dus ongeacht of dit in 
onze of meerdere Nederlandse verenigingen 
geschiedt. 
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