
1. ALGEMEEN 
1.1.  Dit reglement voor de vereniging Hovawart 

Bond Nederland, hierna te noemen de vereniging 
beoogt bij te dragen aan de behartiging van de 
belangen van het ras Hovawart zoals deze zijn 
verwoord in de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging. Dit Verenigings-
fokreglement (VFR) is goedgekeurd door de 
Algemene Leden Vergadering van de vereniging 
op 2 november 2014. Inhoudelijke aanpassingen 
van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met 
instemming van de Algemene Leden Vergadering 
van de vereniging. 

1.2.  Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor 
alle leden, per combinatie, die fokken onder de 
vereniging. 

1.3.  Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de 
door de Algemene Vergadering van de Vereniging 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Ne-
derland vastgestelde wijzigingen van het Kyno-
logisch 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 fok-
ker 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 omschrij-
vingen 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 Neder-
land vindt plaats conform de regels zoals vastge-
legd in het Kynologisch Reglement. 

1.7.  Dit reglement, bestemd voor alle bij onze ver-
eniging aangesloten fokkers, is erop gericht 
duidelijkheid te verschaffen voor de fokkerij. In het 
belang van de georganiseerde fokkerij binnen onze 
vereniging dient elke fokker, vallend onder 1.2, zich 
aan dit reglement te houden. Het niet volgen van 
dit reglement betekent, dat de betreffende fokker 
geen verdere diensten van de club af kan nemen 
betreffende de fokkerij. Het bestuur is gerechtigd 
tot het éénmalig waarschuwen van de betreffende 
fokker. Bij een tweede overtreding kan betreffende 
fokker op grond van artikel 7 van de Statuten uit het 
lidmaatschap worden ontzet. Combinaties die bin-
nen de vereniging worden afgewezen, zullen met 
gemotiveerde afwijzing worden gepubliceerd. 

2. FOKREGELS 
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de 
vereniging. 
2.1.  De volgende combinaties van fokreu en fokteef 

zijn niet toegestaan: een teef mag niet worden 
gedekt door haar grootvader, haar vader, haar 
broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voort-
gekomen uit één van de genoemde combinaties, 
zullen niet in het NHSB worden ingeschreven 
(Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) 

2.2.  Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie 
is maximaal 3 maal toegestaan. 

2.3.  Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van 
de reu op de dag van de dekking moet tenminste 
15 maanden zijn. 
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2.4.  Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 5 
geslaagde dekkingen in Nederland verrichten ge-
durende zijn leven. 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 mo-
norchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid 
van de vereniging voor een dekking een niet in 
Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat 
ingeschreven in, of afkomstig is uit 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 nor-
men hanteert, dient de buitenlandse reu mini-
maal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

        a.  De reu moet zijn ingeschreven in of afkomstig 
zijn uit 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 uit-
gevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwa-
liteit van het onderzoek dienen beoordeeld te 
worden door de fok- en gedragscommissie op 
voldoende aansluiting bij de richtlijnen zoals 
deze door de vereniging in dit VFR zijn opge-
nomen. 

2.7.    Aanvulling op de herhaalcombinatie: Indien er 
een combinatie wordt gekozen met een volle 
broer of zus van de combinatie zoals vermeld in 
VerenigingsFokReglement (VFR) paragraaf 2.2, is 
dit slechts 2x mogelijk boven de gelimiteerde 3 
dekkingen zoals in 2.2 beschreven. 

2.8.   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 Verenigings-
fok- en gedragsreglement alsof het een natuur-
lijke dekking van de dekreu betreft. Bij Kunstma-

tige Inseminatie zal er van minimaal 1 pup een 
DNA profiel worden bepaald en vastgelegd tot 
het moment dat er een door de Raad van Beheer 
vastgestelde regeling omtrent DNA profielvast-
legging van toepassing is.

2.9.   Fok- en gedragscommissie: 
        2.9.a.  De vereniging heeft de wens een Fok- en 

gedragscommissiete hebben.  
Deze commissie wordt benoemd door het 
bestuur. Ze heeft als doel de fokkerij zo 
goed mogelijk te begeleiden. De commissie 
verantwoordelijke, tevens bestuurslid van 
de vereniging, dient zich als aanspreekpunt 
van de commissie op te stellen en zich te 
verantwoorden naar het bestuur van de 
vereniging. Correspondentie met de com-
missie dient via email te geschieden naar 
de bestuursvertegenwoordiger binnen 
de fokcommissie. Aangeleverde informa-
tie wordt binnen 1 maand gedeeld in de 
fokcommissie. Indien er (tijdelijk) geen Fok- 
en gedragscommissie is zal het voltalige 
bestuur als Fok- en gedragscommissie op 
treden.

        2.9.b.  Fokaanvraag:  
2.9.b.1.  Een lid die met zijn hond wil fokken, 

dient dit vooraf per email te melden 
bij de Fok- en gedragcommissie bin-
nen de vereniging.  
De aanvraag dient 3 (drie) maanden 
voor de geplande dekking (of de 
verwachte loopsheid) in het bezit 
te zijn van de fok- en gedragscom-
missie. 

 2.9.b.2.  De aanvraag dient vergezeld te zijn 
van :

  •  Kopie uitslagen van alle doorlopen 
gedragstesten

  • Kopie officiële HD uitslag
  • Kopie DM-test
  •  Kopie stamboom en eigendomsbe-

wijs
  •  Kopie kennelnaam registratie 

(indien aanwezig)
  •  Kopie van alle verder behaalde 

resultaten 
 2.9.b.3.   De fokker kan zijn voorkeur uitspre-

ken voor een bepaalde reu. Deze 
voorkeur of wens zal als eerste keuze 



behandeld worden. Zo nodig zal door 
de Fok- en gedragscommissie een 
alternatief worden voorgesteld en 
besproken. 

 2.9.b.4.  De rasvereniging en de commissie 
geven uitsluitend adviserende infor-
matie. 

 2.9.b.5.  De fokker heeft niet de verplichting 
het advies van de vereniging op te 
volgen. Als een fokker zijn eigen 
voorkeur reu gebruikt zal dit vermeld 
worden in het fokboek van de vereni-
ging. De reu moet wel aan de criteria 
zoals in dit reglement omschreven  
voldoen.  

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 
3.1.    Een teef mag op de datum van de dekking niet 

jonger zijn dan 20 maanden. 
3.2.  Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet 

gedekt worden na de dag waarop zij 60 maan-
den oud is geworden. 

3.3.  Een teef mag niet gedekt worden na de dag 
waarop zij 90 maanden oud is geworden. 

3.4.  Het is niet toegestaan dat een teef gedurende 
haar leven meer dan 4 nesten voortbrengt. 

3.5.  Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 
maanden na de dag van een dekking voor een 
vorig nest van die teef. 

3.6.  Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 
maanden na de dag van de dekking voor een 
voorvorig nest van die teef. 

4. GEZONDHEIDSREGELS 
4.1.  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: 

preventieve screening van ouderdieren moet, als 
het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oog-
onderzoek 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 goedge-
keurde onderzoeksprotocollen. 

4.2.  Verplicht screeningsonderzoek. Op basis van 
wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende 
gezondheidsproblemen binnen het ras vastge-
steld en moeten de ouderdieren vóór de dekking 
worden onderzocht op:  
• HD  
• DM

4.3.  Aandoeningen: met honden die lijden aan een of 
meer van onderstaande aandoeningen mag niet 
worden gefokt.  
•  Honden die HD c, HD d, HD e of binnen de FCI 

gelijk gestelde uitslagen hebben. In bijzondere 
gevallen kan bij HD c, met goedkeuring van het 
bestuur, hiervan worden afgeweken. 

        •  Volledig blinde honden of honden waarbij 
door middel van een officieel door de Raad van 
Beheer op Kynologisch gebied in Nederland 
erkend onderzoek is vastgesteld dat ze een 
oogafwijking hebben. 

        • Volledig dove honden 
        •  Honden met extreme angst en/of agressief 

(bijt) gedrag 
        • Honden met een schildklierafwijking 
        • Honden met een hartafwijking 
        • Honden met een O.C.D. 
        •  Honden waarvan de Fok- en gedragcommissie 

het niet goed acht om ze in te zetten voor de 
fokkerij. De eigenaar kan zich te allen tijde tot 
het bestuur en eventueel de Algemene Leden-
vergadering wenden voor een beroepsproce-
dure op het besluit van de Fok en gedragscom-
missie. (Hierbij moet gedacht worden aan 
nieuwe erfelijke aandoeningen die recentelijk 
zijn gebleken en die nog niet in het VFR zijn 
opgenomen.) 

4.4.  Diskwalificerende fouten: met honden met één 
of meer van onderstaande diskwalificerende 
fouten (volgens de rasstandaard) mag niet 
worden gefokt. Deze rasstandaard is als bijlage 
aan dit reglement in de originele Duitse taal 
toegevoegd. 

5. GEDRAGSREGELS 
5.1  Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen 

aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard 
zijn beschreven. 

5.2  Verplichte gedragstest (fokgeschiktheidstest): de 
beide ouderdieren moeten vóór de eerste dek-
king met goed gevolg de door de rasvereniging 
erkende gedragstest hebben afgelegd.  
Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden 
de regels zoals deze door de rasvereniging(en) van 
het land waar ze zijn ingeschreven zijn vastge-
steld. 



6. WERKGESCHIKTHEID 
6.1.  Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheids-

test niet van toepassing 

7.   EXTERIEURREGELS 
7.1.  Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 

twee keer hebben deelgenomen aan een door de 
Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde CAC 
expositie en daar minimaal de kwalificatie “Zeer 
Goed” op beide exposities hebben behaald. Die 
kwalificatie “Zeer Goed” moet door twee verschil-
lende keurmeesters zijn afgegeven.  
Ook volstaat één deelname aan een clubmatch 
van een rasvereniging met een “Zeer Goed” be-
oordeling. 

7.2.  Fokgeschiktheidskeuring:  
Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepas-
sing, tenzij dit door het bestuur noodzakelijk 
wordt geacht. 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 
8.1.  Ontwormen en enten:  

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ont-
wormen en inenten van de pups volgens gangba-
re veterinaire inzichten en voor een volledig door 
de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort 
voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij afle-
vering 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 7 weken. Tussen de eerste 
enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar 
moeten minimaal 7 dagen zitten. 

8.3.  Verantwoordelijkheid  
8.3.a.    De verantwoordelijkheid voor het fokken 

en afleveren van pups ligt bij de fokker. 
        8.3.b.  De rasvereniging aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid ten aanzien van eventu-
ele gebreken bij de pup, betrokken van een 
fokker. 

        8.3.c  De rasvereniging en de Fok- en gedragscom-
missie geven uitsluitend adviserende infor-
matie. De vereniging verplicht iedere fokker 
die binnen en met behulp van onze vereni-
ging op deze manier een nestje wil fokken 
zich aan bovenstaande regels te houden. 

8.4.  Nestcontrole:  
De Fok- en gedragscommissie kan, zonder voor-

aankondiging, te allen tijde voor één of meer-
dere nestcontroles komen. Tijdens deze controle 
kan de commissie verzoeken de moederhond bij 
het nest weg te nemen. De fokker dient de com-
missie de gelegenheid te geven om de pups te 
controleren. 

8.5.  Pup gedragstest 
        8.5.a.  Door vertegenwoordigers zal namens de 

Fok-en gedragscommissie een puptest af-
genomen worden voordat de pups het nest 
verlaten. De leeftijd van de pups zal dan 
maximaal 12 weken zijn. 

        8.5.b.  Voor deze test worden ten behoeve van de 
rasvereniging kosten per pup in rekening 
gebracht. 

        8.5.c.  De puptest kan in principe pas dan plaats-
vinden, na identificatie door de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Neder-
land. 

8.6.  Fokboek : De rasvereniging houdt een fokboek/
database bij.  
De gegevens van de nesten worden in dit boek/
database opgenomen. Dit is voor alle leden in te 
zien. 

8.7. Stamboomprogramma 
        8.7.a.  Gegevens van personen en honden worden 

in het computerprogramma van de vereni-
ging opgenomen. 

        8.7.b.  Het programma wordt gevoed met alle, 
binnen onze vereniging evenals ook van 
andere verenigingen uit binnen- en buiten-
land, gefokte honden. 

8.8.  Meldingsplicht: De fokker heeft de plicht om 
besmettelijke ziektes in het nest of de directe 
omgeving hiervan te melden bij de fokcommis-
sie. 

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
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 wer-
king 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 hiermee worden ge-
diend. Een besluit op basis van dit lid wordt met 
redenen omkleed naar de leden van de vereni-
ging gecommuniceerd. 

10 INWERKINGTREDING 
10.1.  Dit VFR treedt in werking op 2 november 2014 

voordat het reglement is goedgekeurd door het 
bestuur van de Raad van Beheer conform de 
artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR. 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergade-
ring van de vereniging Hovawart Bond Nederland op 
2 november 2014.

De voorzitter,
C.P.R. van Gorp     
 

      
De secretaris,
Y. Buster


