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 VERENIGINGSFOKREGLEMENT NHC 

 

1. ALGEMEEN 

1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Herdershonden Club, hierna te noemen de 

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

Hollandse Herdershond 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 19 november 2016. 

Inhoudelijke 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 NHC, 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. 

 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 

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: 

Een teef mag niet worden gedekt door haar halfbroer. 

2.2.  Herhaalcombinaties: 

  Dezelfde oudercombinatie is maximaal 1 keer toegestaan. 

2.2.1  Een herhaalcombinatie is niet toegestaan tenzij uit het eerste nest van de 

ouderdieren een nest is voortgekomen dat bestond uit 2 pups of minder, 
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waarvoor door de Raad van Beheer, de buitenlandse kennelclub of 

rasvereniging een registratiebewijs is afgegeven, ongeacht of dit nest zich in 

Nederland of in het buitenland bevindt. 

2.3. Minimum leeftijd reu: 

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 

maanden zijn. 

2.4. Aantal dekkingen: 

Een reu mag gedurende zijn leven maximaal 4 geslaagde dekkingen verrichten.     

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’. 

2.4.1  Voor de bepaling van dit aantal dekkingen worden alle dekkingen meegeteld,  

waaruit nesten met één of meer pups zijn voortgekomen en waarvoor door de Raad 

van Beheer, de buitenlandse kennelclub of  rasvereniging een door de FCI erkend 

registratiebewijs is afgegeven, ongeacht of dit nest zich in Nederland of in het 

buitenland bevindt. 

2.4.2 Korthaarreuen die op 1 juli 2011 4 of meer, maar minder dan 8 dekkingen 

hebben uitgevoerd, mogen nog 1 dekking verrichten. 

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten 

van de fokkerij. 

2.6. Gebruik buitenlandse fokdieren: 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.  

2.6.1. Teven en reuen die in het buitenland geregistreerd zijn, ongeacht of het 

daarbij gaat om een FCI-land of een niet-FCI-land, waarvan de FCI de 

stamboekhouding erkent, kunnen deelnemen aan de fokkerij in Nederland, 

indien: 

2.6.2. Het fokdier en tenminste 3 generaties daarvoor behoren tot hetzelfde ras en 

dezelfde variëteit, tenzij sprake is van een variëteitskruising met instemming 

van de kennelclub. 

 

2.6.3. Het buitenlandse fokdier voldoet aan de regels die in dit VFR aan ouderdieren 

van de variëteit worden gesteld of voldoet aan de regels die de nationale 

rasvereniging van het betreffende land heeft gesteld. Schriftelijke bewijzen 

hiervan moeten door de fokker worden overlegd. 

 

2.6.4. Ongeacht de buitenlandse regelgeving dienen de gezondheids- en 

gedragseisen en de betreffende onderzoeken vergelijkbaar te zijn aan de 

eisen, zoals die voor de Hollandse Herdershond in Nederland gelden en 

gevraagd worden. 
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2.6.5. De fokker dient in het bezit  te zijn van schriftelijke bewijzen en uitslagen dat 

deze gezondheidsonderzoeken en gedragstesten bij het buitenlandse fokdier 

zijn uitgevoerd of afgenomen. Voor zover buitenlandse schriftelijke bewijzen 

en uitslagen niet in het Nederlands zijn opgemaakt dienen die gesteld te zijn in de 

Duitse, Engelse, Franse of Spaanse  taal of dienen deze vergezeld te gaan van 

een vertaling in een van deze vier talen. 

 

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. 

 

2.8. Van beide ouderdieren dient de DNA procedure te worden gevolgd conform de 

richtlijnen van de Raad van Beheer. 

 

2.9. Het gemiddelde inteeltpercentage van een variëteit mag per generatie niet meer dan 

0,5 toenemen. 

 

2.10. Variëteitskruisingen. 

2.10.1. Variëteitskruisingen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Plan van 

Aanpak van de NHC en de VVHH, zoals dat op 1 oktober 2014 is 

goedgekeurd door de Raad van Beheer. Bij latere, goedgekeurde 

aanpassingen van het Plan van Aanpak dienen de kruisingen te voldoen aan 

de dan geldende versie. 

 

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 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. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een 

termijn van minstens 12 maanden te zitten. 

  

 

4. GEZONDHEIDSREGELS 

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van 

ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of 

goedgekeurde, 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. 

4.1.1 Uitslagen van gezondheidsonderzoeken worden opgenomen in de CA. 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek. 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen 
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het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen dienen de 

ouderdieren van de Hollandse Herdershond ruwharig, vóór de dekking onderzocht te 

worden op: 

 Ligamentum pectinatum abnormaliteit (PLA), voorheen Goniodysplasie 

4.2.1 Hoewel heupdysplasie (HD) geen probleem vormt binnen de Nederlandse 

populatie wordt bij voorkeur gefokt met ouderdieren, waarbij een onderzoek 

naar HD is verricht. 

4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande 

aandoeningen mag niet worden gefokt. 

Niet van toepassing. 

4.4.  Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande 

diskwalificerende fouten  mag niet worden gefokt.   

 Dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit. 

5. GEDRAGSREGELS 

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in 

de rasstandaard zijn beschreven. 

5.2  Verplichte gedragstest: de beide ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met 

goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragstest hebben afgelegd. 

5.2.1 Voor ouderdieren geboren na 1 november 2011 geldt dat uit een met goed 

gevolg, vóór de dekking, afgelegd examen of test moet blijken dat beide 

ouderdieren niet lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit. 

5.2.2  Kwalificatiemogelijkheden. Als een test of examen, zoals genoemd in 5.2. 

worden in elk geval beschouwd de sociale test aangeboden door de NHC en 

verder alle cursussen en testen, die ná een puppycursus kunnen worden 

gevolgd en met goed gevolg zijn afgelegd. 

5.2.3 De testen dienen te zijn afgenomen nadat de hond de leeftijd van 9 (negen) 

maanden heeft bereikt. 

6. WERKGESCHIKTHEID 

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing. 

 

7. EXTERIEURREGELS 

 

7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht. 
7.1.1 beide ouderdieren dienen aan de F.C.I. rasstandaard voor de Hollandse 

Herdershond te voldoen. 
Fokdieren moeten na het bereiken van de leeftijd van 9 maanden tenminste 

éénmaal schriftelijk zijn beoordeeld, 

a.  op een door de NHC georganiseerd evenement door een voor het ras 

bevoegde keurmeester en minimaal de beoordeling “totaalbeeld voldoende” 

hebben ontvangen. 

Als het evenement een NHC clubmatch is, dient minimaal de kwalificatie 

“goed” te zijn ontvangen. 

b. op een clubmatch of tentoonstelling minimaal de kwalificatie “goed” hebben 

ontvangen, indien de keuring plaatsvond door een voor het ras bevoegde 



6 

 

 

Nederlandse keurmeester of door een voor het ras bevoegde buitenlandse 

keurmeester, die eerder op een nestendag of clubmatch van de NHC heeft 

gekeurd . 
 

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:. 
Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. 
 

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 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 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar 

moeten minimaal 7 dagen zitten. 

8.3. De pups moeten bij aflevering schoon en voor die leeftijd goed gesocialiseerd zijn. 

8.4 Pupinformatie: Pupinformatie wordt alleen verstrekt voor nesten die gefokt zijn 

conform dit VFR en waarvan de fokker aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

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. Gezondsheidsuitslagen, 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. Naleving VFR: De verantwoordelijkheid voor het naleven of doen naleven van dit 

VFR berust bij ieder lid van de NHC wiens hond bij de totstandkoming van een 

dekking betrokken is. 

9.4. Evaluatie: Evaluatie van dit VFR zal iedere 5 jaar plaatsvinden of eerder indien 

daartoe besloten wordt in de Algemene Ledenvergadering 

 

10   INWERKINGTREDING 

10.1  Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 januari 2017, nadat het 

reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de 

artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR. 

 

11. DOELSTELLING 

Het doel van de NHC is onder meer de drie variëteiten, de kortharige, de langharige 

en de ruwharige Hollandse Herdershond, in stand te houden en het fokken met dit ras 

te bevorderen. 

Het fokbeleid van de NHC is gericht op het realiseren van dit doel en wordt in 

onderling overleg tussen FC en bestuur geformuleerd. 

 

In het fokreglement is dit beleid voor de fokkerij van de drie variëteiten van de 
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Hollandse Herdershond vertaald in richtlijnen waarmee de gezondheid, het fysiek 

optimaal functioneren, het karakter en het welzijn, de rastypische eigenschappen en 

het juiste rastype van de Hollandse Herdershond kunnen worden bewaakt en 

bevorderd. 

 

Het fokreglement is bestemd voor alle leden van de Nederlandse Herdershonden 

Club woonachtig in Nederland. 

De leden verplichten zich bij het fokken van Hollandse Herdershonden de regels van 

dit fokreglement in acht te nemen. 

 De bepalingen in dit reglement dienen uitsluitend als aanvulling op hetgeen is 

bepaald in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement van de NHC, het Kynologisch 

Reglement (KR) van de Raad van Beheer en de International Breeding Rules van de 

FCI en zullen nimmer op zodanige wijze worden uitgelegd en/of toegepast, dat zij 

daarmee in strijd zouden zijn. 

  

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Herdershonden Club 

op  19 november 2016 

 

 

 

Was getekend, 

 

N. Nugteren-van den Hooven    A. Heijkamp 

Voorzitter      Penningmeester 


