
    
info@topnl.eu  www.topnl.eu  

    

  
 

Werkgroep Gezondheid, Welzijn & Fokkerij 

 
 

Verenigingsfokreglement 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

TATRAHONDVERENIGING OWCZAREK PODHALANSKI NEDERLAND  
(TOPNL) 

 
 
 

voor het ras: TATRAHOND 
 

 
 
 

../../../Belangrijke%20documenten/info@topnl.eu
http://www.topnl.eu/


TATRAHONDVERENIGING OWCZAREK PODHALANSKI NEDERLAND (TOPNL) 

 

 
Verenigingsfokreglement 

 

   

TATRAHONDVERENIGING OWCZAREK PODHALANSKI NEDERLAND (TOPNL) 
Verenigingsfokreglement (VFR) 
1e Versie: 19 juli 2013 
Laatste aanpassing: 1 augustus 2019   pagina 2/9 

 

VERENIGINGSFOKREGLEMENT  
 

 

1. ALGEMEEN 

 

1.1. Dit reglement voor de Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland, hierna te noemen de 

vereniging of TOPNL, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Tatrahond 

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 23 april 2017. Inhoudelijk aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met 

instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging. 

 

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging 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 die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door de 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. 

 

 

2. FOKREGELS Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.  

 

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar 

zoon of haar kleinzoon. 
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Pups voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 

ingeschreven. (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1I KR). 

 

2.2. Herhaalcombinaties: 

  Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 (twee) maal toegestaan. 

 

2.3. Minimum leeftijd van de reu: 

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 (achttien) maanden 

zijn. 

 

2.4. Aantal dekkingen:  

De reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen verrichten in  Nederland en  10 geslaagde 

dekkingen in het buitenland, met een maximum van 3 per 12 maanden, gerekend vanaf de eerste 

geslaagde dekking, in zijn gehele leven. 

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is  voortgekomen en 

ingeschreven in het NHSB of een ander door de FCI erkende stamboekhouding. 

 

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. 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. 

Indien in het desbetreffende land fokselectie eisen van kracht zijn, dan dient de reu daar aan te 

voldoen. De controle of de dekreu aan de gestelde eisen van dit fokreglement voldoet of 

anderszins, is een verantwoordelijkheid van de fokker. 

 

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. 
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2.8. De fokkerij: 

De fokkerij behoort gericht te zijn op verbetering en in stand houding van de Poolse Tatrahond. 

Men behoort alles te doen wat in het vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen 

tegen te gaan. 

Het lid geeft toestemming voor- en zal alle medewerking verlenen aan het opnemen van de 

afstamming gegevens en officiële gezondheidsuitslagen van zijn/haar honden in een database en 

verklaart zich bereid, gevraagd en ongevraagd, tot het verstrekken van bij hem/haar bekende 

gegevens die van belang kunnen zijn voor de fokkerij. Hij/zij verklaart zich akkoord met de 

verstrekking van deze gegevens aan belanghebbende derden. 

De eigenaar van de fokteef en de eigenaar van de dekreu hebben een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ten behoeve van het ras betreffende eerder gebleken problemen en 

informeren elkaar hierover. 

De fokker behoort na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de 

pup een goed tehuis zal bieden.   

De fokker informeert de aspirant-koper over het ras. Tevens verschaft hij/zij voldoende informatie 

over gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van de Poolse Tatrahond. De 

fokker wordt geacht zijn fokproducten te blijven volgen en waar nodig is de eigenaren bij te staan 

met raad en daad. 

 

 

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 

 

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 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 72 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 vierde nest is geboren. 

 
3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee 

opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit. 

 

3.6. Een teef mag alleen gedekt worden als zij in goede conditie verkeert. 

 

3.7. De eigenaar van een dekreu conformeert zich met de welzijnsregels zoals genoemd in artikel 3.1. t/m 

3.6., ook indien dit dekaanvragen betreft voor teven uit het buitenland. 
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3.8. NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 

KR). Een niet geregistreerd nest telt mee voor het totaal aantal nesten wat is toegestaan. 

 

 

4. GEZONDHEIDSREGELS 

 

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: 

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als 

het gaat om door de Raad van Beheer geprotocolleerde onderzoeken, 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. 

 

4.2. Verplicht screeningonderzoek: 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras 

vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op: 

 

a. Heupdysplasie (HD) 

 

Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de 

dekking worden onderzocht op: 

 

b. Oogaandoeningen 

c. Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) 

 

Honden die worden ingezet voor de fokkerij, dienen een hart-echografisch onderzoek met 

kleurendoppler te ondergaan. Dit onderzoek mag ten tijde van een dekking niet ouder zijn dan 2 

jaar. 

Reuen, die tenminste drie keer een hart-echografisch onderzoek met kleurendoppler ondergingen 

met een goede uitslag, en waarbij er tenminste een periode van twee jaar tussen de voorgaande 

onderzoeken zat, hoeven geen nieuw onderzoek te ondergaan, mits het laatste onderzoek gedaan 

is op de leeftijd van 84 maanden (7 jaar) of ouder. 

 

4.3. Aandoeningen: 

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt. 

 

Lijders aan DCM 

HD. D  

HD. E  

Epilepsie 
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Aangeboren doofheid en blindheid 

Hazenlip en/of gespleten gehemelte 

Fokuitsluitende oogaandoeningen zijn: 

(Nummering conform ECVO formulier) 

1. MPP (PPM) – niet vrij, indien notitie gemaakt is dat de lens is aangedaan en/of de aandoening 

                   ‘ernstig’ is  

2.  PHTVL - niet vrij graad 2 t/m 6  

3.  Cataract congenitaal - niet vrij  

4.  Retina Dysplasie - niet vrij, geografisch en totaal  

5.  Hypoplasie-/micropapilla - niet vrij 

6.  CEA - niet vrij 

11. Entropion/Trichiasis - niet vrij 

12. Ectropion/Macroblepharon - niet vrij 

13. Distichiasis/Ectopische cilie - niet vrij 

14. Cornea dystrophie - niet vrij 

15. Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij posterior polair 

16. Lensluxatie (primair) - niet vrij 

17. PRA - niet vrij 

 

Voor alle ooguitslagen geldt, dat indien onbeslist voor 2 t/m 6 dan wel voorlopig niet vrij voor 11 

t/m 17 wordt gegeven, de hond nader onderzocht moet worden.   

 

Wezenlijke gebitsfouten. Het missen van 2 premolaren is toegestaan, alleen in combinatie met een 

partner met een compleet gebit. 

 

4.4. Diskwalificerende fouten: 

Met honden met één of meer diskwalificerende fouten  zoals vermeld in de rasstandaard mag niet 

worden gefokt. Dit geldt ook voor honden met een ernstig van de rasstandaard afwijkend gedrag. 

 

4.5. Gezondheidsinventarisatie: 

Indien geconstateerd wordt dat zich binnen de populatie ontwikkelingen qua 

gezondheid voordoen die nader onderzoek behoeven, dan wordt als eerste van de  

fokker verwacht dat hij hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en de resultaten terug  zal koppelen 

naar de vereniging. Het bestuur zal indien nodig een overleg 

organiseren om met elkaar te beraden welke actie moet worden ondernomen. 
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5. GEDRAGSREGELS 

 

5.1. Karaktereisen: 

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn 

beschreven. 

 

5.2. Verplichte gedragstest:  

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. 

 

 

6. WERKGESCHIKTHEID 

 

6.1. Werkgeschiktheidstest: 

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing. 

 

 

7. EXTERIEUREISEN 

 

7.1. Kwalificatie:  

De beide ouderdieren moeten vanaf 15 maanden minimaal 2 (twee) keer hebben deelgenomen 

aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de 

kwalificatie Zeer Goed op elke expositie hebben behaald onder 2 (twee) verschillende 

keurmeesters. 

 

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:  

7.2a. Beide ouderdieren moeten minimaal een keer hebben deelgenomen aan een 

fokgeschiktheidskeuring, georganiseerd door de vereniging en daar minimaal de kwalificatie Zeer 

goed hebben behaald.  

7.2b. Het vorige lid is slechts van toepassing indien zij niet hebben deelgenomen aan exposities 

zoals beschreven in regel 7.1..  Deelname is mogelijk vanaf 15 maanden en/of aangekeurd door 

twee rasspecialisten aan de hand van het aankeuringsrapport van de vereniging. 

 

 

8. REGELS AFGIFTE PUPS EN WELZIJN PUPS 

 

8.1. Ontwormen en enten:  

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens de 

gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend 
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Europees Dierenpaspoort. 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 minimaal 7 (zeven) weken. 

Tussen de enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 (zeven) dagen 

zitten.  

 

8.3. Welzijn pups: 

De fokker verplicht zich de pups in de huiselijke omgeving te laten opgroeien en een goede 

socialisatie te geven, ook de toekomstige eigenaren dienen door de fokker te worden voorgelicht 

en bijgestaan in de opvoeding van de pup tot sociale hond. De pups dienen vrij te zijn van vlooien 

en oormijt en/of andere parasieten. 

 

 

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 werking van dit 

reglement te zijn inbegrepen. 

 

9.3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging. 

 

9.4. Afdrachten:  

De afdrachten voor leden van de vereniging zijn voorlopig vastgesteld op € 15,00 afdracht per 

levende pup, met een maximum van totaal € 100,00 per nest. De afdracht voor een geslaagde 

dekking van een dekreu is voorlopig vastgesteld op € 15,00. 

 

9.5. Alvorens een vermelding gedaan wordt in de media van een dekking of geboren nest, dient de fokker 

er voor zorg te dragen dat alle benodigde documenten (gezondheids-, showuitslagen, kopie 

stambomen) van beide ouderdieren aanwezig is, of zijn doorgestuurd naar 

gezondheidwelzijn@topnl.eu. 

Een kopie van de dek- en geboorteaangifte van de Raad van Beheer, dient tevens naar de vereniging 

te worden doorgestuurd. 
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10. INWERKINGTREDING 

 

10.1. Dit verenigingsfokreglement treedt in werking, nadat 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 Ledenvergadering van Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland 

(TOPNL), d.d.  23 april 2017. 

 

De voorzitter 

P.C.J. Beentjes 

De secretaris 

Th.C.M. de Jong-Portengen 

 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, d.d.: 11 september 2017 en in 

werking getreden d.d. 1 oktober 2017.  

- Vanwege een wijziging van het Kynologisch Reglement is art. 3.5 aangepast en in werking getreden d.d. 1 

januari 2018. 

- Art. 2.1. is aangepast vanwege het aannemen van het besluit: Voorstel tot aanpassing artikel VIII.2 KR 

t.a.v. BWG halfbroer – d.d. 22 juni 2019 (ALV-RvB) en in werking getreden d.d. 1 augustus 2019. 

 

 

 

 

 

 


