Belgische Vereniging van de Cairn Terrier (B.V.C.T.)
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. nr 1096

Huishoudelijk reglement
Fokkerij

1.

Algemeenheden
1.1

Dit reglement heeft
van de Cairn Terrier.

als

doel,

het

welzijn

en

behoud

van

de

rasspecifieke

kenmerken

Wijzigingen aan dit fokreglement kunnen alleen op voorstel van het bestuur van de Belgische
Vereniging van de Cairn Terrier, hierna vermeld met de afkorting B.V.C.T. Dit reglement treedt in
werking na bekrachtiging op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van 24 maart 2018.
Het voldoen aan dit fokreglement is een van de voorwaarden voor een vermelding op de website van
de club en in het clubblad “Het Cairntje” in de rubriek “Vooruitzichten en geboorten”.
1.2

Dit fokreglement geldt voor alle leden van de B.V.C.T. en enkel voor dit ras.

1.3

Het bestuur van de B.V.C.T. verplicht zich ertoe, de reglementen van de K.M.S.H. en de K.K.U.S.H. te
eerbiedigen en de eventuele wijzigingen die betrekking hebben op dit fokreglement , onmiddellijk door
te voeren.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht om zich op de hoogte te stellen en te blijven van
de wijzigingen aan de reglementen van de K.M.S.H. en de K.K.U.S.H., ook als het bestuur van de
B.V.C.T. hier in gebreke zou blijven.

2.

Gezondheidsregels
2.1

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren
De ouderdieren dienen in goede gezondheid en conditie te verkeren en moeten vrij zijn van
besmettelijke ziekten.

2.2

Erfelijke aandoeningen
Als op basis van de gezondheid van nakomelingen vastgesteld wordt dat de ouderdieren een erfelijke
ziekte hebben of er drager van zijn, mag er niet meer gefokt worden met deze oudercombinatie.
Indien wordt vastgesteld dat de (één of beide) ouderdieren een enstige erfelijke ziekte (heeft) hebben,
dien(t)en deze te worden teruggetrokken uit de fokkerij. Erfelijke ziekten/afwijkingen kunnen enkel
vastgesteld worden door een daarvoor beëdigd specialist.
Indien wordt vastgesteld dat een fokdier drager is van een erfelijke ziekte of aandoening, dan is de
eigenaar verplicht geschikte maatregelen te nemen en heeft de eigenaar van de dekreu /fokteef
tevens de plicht om dit bij een dekaanvraag te melden door op de mogelijke consequenties van een
dekking te wijzen.

2.3

3.

Levershunttesten
Op de leeftijd van 7 weken moeten de puppy’s door de fokker worden aangeboden bij een door de
B.V.C.T. erkende dierenarts of een gelijkgestelde, door de B.V.C.T. erkende instantie voor de
levershunttesten (zie reglement Levershunttesten).

Fokregels
3.1

3.2

Volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan
3.1.1

Ouder x kind combinatie (P generatie x F1 generatie)

3.1.2

(Half)broer x (Half)zus combinatie (gelijke F generatie)

3.1.3

Grootouder x kleinkind combinatie (P generatie x F2 generatie)

Genen-diversiteit
Om een grote diversiteit van het genenbestand te bekomen en te behouden, dienen de fokkers
onderstaande punten in acht te nemen en te respecteren.
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3.2.1

Herhaalcombinaties
Het is raadzaam om dezelfde oudercombinatie maximaal 2 maal te maken.

3.2.2

Aantal dekkingen
Een reu mag in principe een onbeperkt aantal nesten voortbrengen. De eigenaar van de reu
wordt geacht erop toe te zien dat er niet overmatig in dezelfde bloedlijnen gefokt wordt, dit
om te nauwe verwantschappen in onze cairnpopulatie te voorkomen.
Een reu mag in een periode van 1 jaar maximaal 5 keer dekken in België. Tussen 6
opeenvolgende dekkingen dient er dus minstens een termijn van minstens 12 maanden zitten.
Een teef mag maximaal 5 nesten voortbrengen, ongeacht het aantal pups. Slechts één nest
per jaar is toegestaan. Een teef mag, éénmalig, 2 nesten in één jaar werpen, op voorwaarde
dat men voor de teef na het werpen van het laatste nest een rustperiode van 12 maanden
aanhoudt.

3.3

Leeftijd van de reu/teef
3.3.1

De minimum leeftijd van een reu dient 12 maanden te zijn op de dag van zijn eerste dekking.
Voor een reu geldt geen maximum leeftijd. Het is raadzaam om de kwaliteit van het sperma
van oudere dekreuen te controleren voor een dekking.

3.3.2

Een teef mag, volgens de K.M.S.H, pas gedekt worden op de leeftijd van 15 maanden. Onze
club adviseert echter om de teef pas te laten dekken als zij mentaal en lichamelijk voldoende
ontwikkeld is (+/- 24 maanden). Een eerste dekking na de leeftijd van 72 maanden is niet
meer toegestaan. Een laatste dekking dient te gebeuren voor de leeftijd van 96 maanden.

3.4

Cryptorchide/monorchide
Cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

3.5

Gebruik buitenlandse dekreuen
Buitenlandse dekreuen dienen in het bezit te zijn van een door de F.C.I. erkende stamboom en dienen
te voldoen aan de reglementen die gelden in hun land. Tevens moeten zij bij de K.M.S.H. een geldig
DNA-staal afleveren indien zij voor de eerste maal gebruikt worden in ons land (zie punt 5.2).

3.6

Kunstmatige inseminatie
Wanneer een teef gedekt wordt door K.I. met sperma van een levende of overleden dekreu, dan
gelden eveneens de regels van dit fokreglement alsof het een natuurlijke dekking betreft.

4.

Gedragsregels
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals in de rasstandaard zijn beschreven en zoals
redelijkerwijs van een Cairn Terrier wordt verwacht.

5.

Exterieurregels
5.1

“Conformiteit aan de rasstandaard” en kwalificaties voor “Erkend B.V.C.T. fokker”
5.1.1
-

Een erkend fokker moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Moet Lid zijn van de Club;
Moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit Fokreglement;
Heeft de web-/ clubblad vermeldingsbijdrage tijdig voldaan.

5.1.2

Om voor de puppy’s stambomen categorie 1 te kunnen behalen, verplicht het reglement
K.M.S.H. elke reu en teef tot het behalen van het certificaat “Conformiteit aan de
rasstandaard” op een Belgische CAC- of CACIB-tentoonstelling voor alle rassen, of op een
rasspeciale met CAC of op een speciaal hiervoor door de K.M.S.H. georganiseerde
attestendag. De tentoonstelling waarop dit certificaat wordt behaald telt eveneens mee voor
de kwalificaties waarvan sprake in punt 5.1.2 en 5.1.3 hieronder.

5.1.3

De B.V.C.T. legt bijkomend kwalificaties op aan de ouderdieren die van toepassing zijn om als
“Erkend B.V.C.T. fokker” in aanmerking te komen. Een reu dient 2 maal de kwalificatie
Uitmuntend en 1 maal Zeer Goed te behalen, op een officiële CAC of CACIB tentoonstelling of
op een rasspeciale van een officiële Cairn Terrierclub in binnen-en/of buitenland. Minstens
één kwalificatie moet behaald worden in de tussenklasse of open klasse. Omdat een reu mag
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dekken vanaf de leeftijd van 12 maanden is het toegestaan om tussen de leeftijd van 12
maanden en het behalen van een kwalificatie in open of tussenklasse, maximum 2 maal te
dekken, mits hij in de jeugdklasse reeds 2 maal uitmuntend heeft behaald.
Kwalificaties behaald op regionale kynologenclubs, clubdagen en jonge-hondendagen komen
niet in aanmerking, ook niet als de keurmeester een rasspecialist is.
5.1.4

Een teef dient onder dezelfde voorwaarden als de reu 3 maal de kwalificatie Zeer Goed te
behalen, waarvan minstens één in intermediaire of open klasse. Zij dient deze alle drie
behaald te hebben voor de eerste dekking.

5.1.5

Kopieën van de behaalde kwalificaties waarvan sprake in 5.1.2 en 5.1.3 hierboven dienen
overgemaakt te worden naar het hieronder staand adres. Bij het overmaken van de eerste
kwalificatie dient eveneens een kopie van de stamboom te worden meegestuurd.
Adres: Kati Kiss, Herent 221 – 3910 Neerpelt – e-mail: kati.kiss@telenet.be

5.1.6

Indien er gefokt wordt met honden die reeds een kampioenstitel behaalden, volstaat het om
een kopie van het diploma van de behaalde titel over te maken aan het adres vermeld in punt
5.1.4 hierboven.
Alleen de titel van Internationaal Kampioen (FCI) of een Nationale kampioenstitel van een
land waar minstens 3 CAC’s moeten behaald worden tot het bekomen van de titel zijn geldig.

5.2

6.

7.

Stamboom en DNA
Er mag enkel gefokt worden met rashonden die in het bezit zijn van een geldige stamboom van de
K.M.S.H. of met buitenlandse honden die in het bezit zijn van een door de F.C.I. erkende stamboom.
Van beide ouders moet het DNA profiel vóór de dekking gekend zijn. Uitzonderlijk mag voor
buitenlandse reuen bij de K.M.S.H. een aanvraag ingediend worden om een DNA-kit te verkrijgen om
mee te nemen naar het buitenland. Het DNA-staal moet ter plaatse, door een bevoegde dierenarts,
genomen worden op de dag van de eerste dekking (zie ook alle info op de website van de K.M.S.H. –
www.kmsh.be).

Regels afgifte en welzijn van de puppy’s
6.1

Socialisatie van de puppy’s
De fokker zorgt voor een zo goed mogelijke socialisatie van de puppy’s en zal deze in huiselijke kring
grootbrengen.

6.2

Ontwormen en inenten
De fokker draagt de zorg voor het degelijk ontwormen (om de 2 weken) en inenten (op 6 weken) van
de puppy’s en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees dierenpaspoort.

6.3

Aflevering puppy’s
De puppy’s mogen niet afgeleverd worden voor de leeftijd van 8 weken. Alle puppy’s moeten
geregistreerd worden bij de BVIRH en zijn voorzien van een elektronische chip. Voor alle puppy’s
wordt een stamboom aanvraag ingediend bij de KMSH.

6.4

Stambomen
Na ontvangst van de stambomen stuurt de fokker de stamboomnamen, chipnummers, stamboom
registratienummer en minimaal een stamboom van een van de puppy’s uit het nest naar de B.V.C.T.

Slot-en overgangsbepalingen
7.1

Inwerkingtreding
Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren zijn uit een teef gedekt vóór of op de dag
dat dit reglement in voege treedt.
D.w.z. dat alle nesten geboren uit een dekking vanaf 24 maart 2018, zich dienen te houden aan dit
fokreglement. Bij wijze van overgang kan de B.V.C.T. gedurende 6 maanden (tot eind oktober 2018)
afwijkingen toestaan. Eventuele afwijkingen gedurende deze periode, kunnen door het bestuur, in
samenspraak met de fok-en gezondheidscommissie, voor elk geval apart toegestaan worden. De
uitspraak van het bestuur is onherroepelijk.

7.2

Gezondheidsuitslagen en kwalificaties
Gezondheiduitslagen en behaalde kwalificaties die zijn afgegeven voor de inwerkingtreding van dit
reglement worden als geldig aangenomen.

Huishoudelijk reglement Fokkerij

Versie 2.1

3
Goedgekeurd ALV d.d. 30-03-2019

