Verenigings Fok Reglement (VFR)
van de Australian Kelpie Club (AKC)
Een gezond en vitaal ras (versie 2019).
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1. Algemeen
1.1 Dit reglement voor de Australian Kelpie Club (AKC), hierna te noemen de vereniging, beoogt
bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Australian Kelpie 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 28 maart 2015. 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 vereniging voor de Australian
Kelpie.
1.2.1 Dit reglement is gemaakt voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid, het
karakter en het welzijn, evenals de ras typische eigenschappen en het in stand houden van de
Australian Kelpie. De vereniging heeft daarbij voor ogen:
1) Een verantwoord fokbeleid na te streven, gericht op het beperken van inteelt binnen het
ras, gebaseerd op huidige kennis en wetenschappelijke inzichten. De instandhouding van
het ras is gebaat bij variatie in erfelijke lijnen. Inteelt leidt tot een toename van erfelijke
afwijkingen en leidt tot een verminderd fokzuiverheid van het ras en allerlei problemen
binnen het ras.
2) Het bewustzijn en handelen bij (aanstaande) fokkers en (aanstaande) leden te
bevorderen door met elkaar over het fokken, de gezondheid en welzijn in gesprek te
gaan en te blijven om de vitaliteit van het ras te waarborgen en mogelijke problemen
gezamenlijk op te lossen.
3) Het daarbij bieden van ondersteuning, vraag gestuurd, aan (aanstaande) leden en
(aanstaande) fokkers.
4) De tevredenheid van de leden van de vereniging en hun gesprekken over hun ‘gezonde’
Kelpie te vergroten door het organiseren van activiteiten.
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.
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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.
1.7 De vereniging tracht bovengenoemde doelen te bereiken door een fokcommissie namens de
leden en haar bestuur aan te stellen. Zij behartigt de belangen van de vereniging t.a.v. het
fokbeleid. Zij hanteert een transparant fokbeleid, zoals beschreven in dit reglement.
1.8 Dit Verenigingsfokreglement geldt voor alle leden van de AKC.
1.9 Iedere Kelpie behorend tot het ras, ras standaard nr. 293, F.C.I., kan in principe als fokdier
worden ingezet als voldaan wordt aan de criteria zoals beschreven in de artikelen van het
fokreglement van de vereniging.
1.10 Het wijzigen van het fokreglement valt onder het bestuur van de vereniging. Het bestuur
kan het fokreglement in overleg met de fokcommissie wijzigen als daartoe bv. door nieuwe
wetenschappelijke inzichten en/of wettelijke kaders wijziging gewenst is. Zij zal daarbij de leden
van haar vereniging verwittigen en de wijzigingen voorleggen in de eerst volgende
ledenvergadering, conform artikel 1.1.

2. Het Fokken
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).
2.2 Herhaalcombinaties: dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
2.2.1 Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan als de pups afkomstig uit nest 1
en 2 geen diskwalificaties, dan wel (erfelijke) afwijkingen vertonen.
2.3 Minimale leeftijd reu: de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 30 (dertig) maanden zijn.
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2.4 Aantal dekkingen: de reu mag maximaal 2 (twee) geslaagde dekkingen per kalenderjaar
verrichten met een maximum van 3 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
2.4.1.Wenselijk is een periode van minimaal 12 (twaalf) maanden tussen de dekkingen in acht
te nemen en dus 1 dekking per kalenderjaar.
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 of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.5.1 De reu moet twee, op natuurlijke wijze en zonder medische ingreep, ingedaalde teelballen
hebben.
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 F.C.I.
erkende stamboekhoud, wil gebruiken, dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de
gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden
a. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de
kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze
door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
b. Ontbreekt een dergelijk onderzoek dan dient de eigenaar alle beschreven onderzoeken
in Nederland te laten doen alvorens de hond voor het fokken te kunnen inzetten.
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 Voor het fokken moet de hond voldoen aan de ras Standaard nr. 293, erkend door de F.C.I.1
2.9 Voor het fokken mag de hond mag geen erfelijke en/of aangeboren afwijking hebben.

1
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2.10 De hond moet ingeschreven staan in het N.H.S.B. 2 of in een ander door de F.C.I. erkend
hondenstamboek.
2.11 Is een hond opgenomen in de bijlage G.0 van het N.H.S.B., dan dient de andere hond van
de combinatie een compleet door de F.C.I. erkende stamboom te bezitten. Voor het gebruik van
de juiste combinatie tussen een kelpiereu en een kelpieteef dient op de stamboom van beide
honden t.m. de derde generatie zichtbaar geen verwantschap aanwezig te zijn van dezelfde
afstammeling. Uitzondering hierop is een hond met een bijlage als stamboom.
2.12 Men mag alleen honden voor de fokkerij gebruiken die getest zijn op erfelijke
aandoeningen en voldoen aan de criteria zoals vermeld in dit reglement.
2.13 Reuen die aan de onderzoeken in het fokreglement voldoen en wiens eigenaar het AKC
fokreglementen heeft ondertekend en lid is van de vereniging, kunnen op verzoek van de
eigenaar kosteloos op de dekreuenlijst worden geplaatst met de daarbij behorende gegevens.
De bescheiden van de dekreu zullen tevens in de database van de vereniging worden
opgenomen. Pas als een succesvolle dekking plaats heeft gevonden is de eigenaar van de dekreu
een kleine vergoeding aan de vereniging verschuldigd t.b.v. het fokbeleid.
De Fokker
2.14 De fokker is diegene, die ten tijde van de worp eigenaar is van de moederhond.
Een fokker van Australian Kelpies, die het fokreglement van de vereniging niet heeft
ondertekend en/of geen lid is van de vereniging, wordt niet als fokker van de Australian Kelpie
Club erkend.
2.15 De (eind) verantwoording voor het fokken, het welzijn van de pups in het nest t.m. het
nestverlaten van de pups, ligt altijd bij de fokker.
2.16 De fokker heeft de grote verantwoordelijkheid de pups zo goed mogelijk te
plaatsen. Om dat proces te optimaliseren verdiept de fokker zich in de achtergrond van zijn
pupkopers (zoals: ervaring met honden, kinderen, woonomgeving enz.). De fokker kan
desgewenst een puppytest inzetten en hierbij gebruik maken van deskundigen.
2.17 De fokker zet zich in om de pups zo optimaal mogelijk te socialiseren tijdens de
nestperiode.
2.18 Het is daarbij goed een complete voorlichting te geven over het ras aan mogelijke
pupkopers. De fokker behartigt zo ook de belangen van de vereniging en kan daarbij gebruik
maken van materiaal van de vereniging. Te denken valt aan de website, het forum en de
nieuwsbrief van de vereniging. Ook kan een mogelijke pupkoper zich zo oriënteren op het ras en
2
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datgene wat de vereniging en haar leden voor de koper nu en in de toekomst kan betekenen.
De fokker stimuleert een pupkoper lid te worden van de vereniging en deel te nemen aan haar
activiteiten.
2.19 De fokker, die zich aan dit fokreglement houdt, kan voor aankondiging en publicatie van
een nest gebruik maken van de website van de vereniging (www.ikelpie.com). Alle bescheiden
voor de database van gezondheidsuitslagen en een foto van de reu en de teef dienen ruim voor
de aankondiging bij de fokcommissie (digitaal) te worden ingeleverd. Daarnaast kan de fokker
gebruik maken van een stukje promotie op de site van de vereniging of een verwijzing naar de
eigen website.
2.20 De fokker dient zich ervan bewust te zijn dat de fokcommissie hetzelfde doel nastreeft als
de fokker en dat zij alleen dan de doelstelling, zoals beschreven in artikel 1, samen in gesprek en
in overleg met de fokker(s) kan realiseren. Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid om
de Australian Kelpie gezond in stand te houden.
2.21 Na de geboorte wordt de samenstelling van het nest, liefst met enkele foto’s op de website
van de vereniging beschreven. Ook als er sprake is van eventuele afwijkingen dient dat ook t.g.v.
een transparant fokbeleid te worden vermeld.
2.22 De fokker stimuleert de kopers van de pups deel te nemen aan activiteiten om het ras te
promoten, dan wel deel te nemen aan gedagsgehoorzaamheidscursussen t.g.v. de opvoeding
van de pup, dan wel activiteiten te ondernemen waarbij de werkeigenschappen van de
Australian Kelpie tot uiting komen.
2.23 De vereniging promoot alle bij de AKC erkende Australian Kelpie fokkers door hen de
mogelijkheid te bieden publicaties en andere vormen van bekendheidsvermelding op de
website te publiceren.
2.24 Naast dit specifieke fokreglement dient een fokker zich te houden aan het Basis Reglement
Welzijn en Gezondheid3 (BWG). De controle op naleving van het BWG ligt bij de Raad van
Beheer.
De fokcommissie
2.25 De fokcommissie wordt in overleg met het AKC-bestuur samengesteld. Ieder lid van de
vereniging kan in principe zitting nemen in de fokcommissie. Affiniteit met het fokken van het
ras, dan wel kennis op dat gebied is gewenst, echter niet noodzakelijk. Het streven is om
minimaal drie en/of maximaal vijf leden te benoemen. Alleen leden die lid zijn van de AKC
kunnen in aanmerking komen.

3

Basis Reglement Welijn en Gezondheid, link

Verenigings Fok Reglement van de Australian Kelpie Club

Pagina 6 van 11

Een gezond en vitaal ras
2.26 De fokcommissie heeft tot doel (aanstaande) fokkers te ondersteunen en adviseren in hun
keuzes voor verantwoordelijk fokbeleid. De fokcommissie is een meedenk orgaan, dat op de
hoogte blijft van gezondheidsontwikkeling, kynologie- en geneticapublicaties en aanspreekpunt
is over het fokken van Australian Kelpies binnen haar vereniging.
2.27 De fokcommissie creëert draagvlak bij haar leden door het organiseren van activiteiten
t.b.v. het fokbeleid binnen de vereniging.
2.28 Fokkers kunnen de fokcommissie raadplegen. De fokcommissie kan fokkers raadplegen. De
fokcommissie kan, al dan niet op verzoek van leden, na overleg met het bestuur deskundigen
en/of externen uitnodigen ter ondersteuning van fokkers en mogelijke fokadviezen. Het
inwinnen van adviezen en mogelijk daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het
bestuur.
2.29 De fokcommissie doet één keer per jaar in de ledenvergadering verslag van haar
activiteiten.

3. Welzijnsregels (Artikel VIII.1 KR)
3.1 Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden (2 jaar)
heeft bereikt.
3.1.1 Aanbevolen wordt een teef niet eerder te laten dekken voor de dag waarop zij de leeftijd
van 30 maanden (2,5 jaar) 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 (6 jaar) 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 (8 jaar) heeft bereikt.
3.4 Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.
3.5 Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn
van minstens 12 maanden te zitten.
3.5.1 Aanbevolen wordt één teef slechts twee nesten per 24 (vierentwintig) maanden (2 jaar)
voort te laten brengen, met minimaal één tussenliggende loopsheid en minimaal 10 maanden
tussen de twee dekkingen.
3.6 Het is belangrijk alleen teven die getest zijn te gebruiken die in goede lichamelijk en
geestelijke conditie verkeren, zodat de voorgenomen dekking en de daaruit voortkomende
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dracht, geboorte en verzorging van de pups, alleen al vanuit medisch oogpunt verantwoord zijn.
3.7 De geboorte dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het
nest voor de tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio
caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet meer voor de fokkerij worden gebruikt.

4. Gezondheidsregels
4.1 Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren
moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek 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 goedgekeurde
onderzoeksprotocollen.
4.2 Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het
ras vastgesteld en moeten de ouderdieren voor de dekking worden onderzocht op:


HD



ED



Oogafwijkingen

In het kader van preventie van erfelijke afwijkingen is het wenselijk ouderdieren aanvullend te
onderzoeken op hartafwijkingen. Uitslagen van alle onderzoeken dienen voorafgaand aan de
dekking bij de fokcommissie bekend te zijn. Voor de onderzoeken gelden de volgende criteria:
1) De hond dient op een leeftijd van tenminste twaalf maanden geröntgend te zijn op
heupdysplasie (HD4). Voor het röntgen van elleboogdysplasie (ED5) dient de hond
tenminste achttien maanden te zijn.
2) Het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen dient niet langer dan 12 maanden voor de
dekking plaats te vinden bij een daartoe bevoegde dierenoogarts.
3) Voor een onderzoek naar hartafwijkingen is een echografisch onderzoek incl. kleuren
doppler test (doppler methode) door een erkend cardioloog wenselijk. De uitslag van de
test mag, voor het inzetten voor de fokkerij, niet ouder zijn dan 12 maanden.
4) Alle onderzoeken van in Nederland geboren honden dienen plaats te vinden
door een bevoegde dierenarts (of specialisme). De verplichte onderzoeken, HD, ED en
oogonderzoek, dienen ter beoordeling aangeboden te worden aan de Raad van Beheer.
4
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4.3 Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer (erfelijke) aandoeningen mag niet
worden gefokt.
HD


Het is uitsluitend toegestaan ouderdieren voor de fokkerij te gebruiken die een
onderzoeksrapport op HD hebben met de uitslagen HD A of HD B. Enkel na toestemming
van de fokcommissie mag een hond met HD C uitslag alleen in combinatie gebruikt
worden met HD A.



Het is uitsluitend toegestaan ouderdieren voor de fokkerij te gebruiken die een uitslag
ED vrij hebben. Enkel na toestemming van de fokcommissie mag een hond met een
afwijkende uitslag gebruikt worden in combinatie met ED vrij.

ED

Ogen
 Het is uitsluitend toegestaan ouderdieren voor de fokkerij te gebruiken die een
onderzoeksrapport op erfelijke oogaandoeningen hebben met de uitslag “vrij”.
Hart


Honden waarbij ten gevolge van screening (kleuren doppleronderzoek) lekkages,
vernauwingen of afwijkende verbindingen gediagnosticeerd zijn, worden uitgesloten van
de fokkerij.

Honden met een buitenlandse stamboom, die eigendom zijn van leden, anderen en/of fokkers
die niet woonachtig zijn in Nederland, en waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te
zijn van een geldig onderzoeksrapport op HD, ED en oogonderzoek van een in het geboorte- of
herkomstland en door de FCI erkende instantie of dierenarts. In het geval dat een
onderzoeksrapport niet compleet is, is advies van de fokcommissie noodzakelijk.
4.4 Diskwalificerende fouten.
Met honden die niet voldoen aan de ras standaard van de Australian Kelpie mag niet worden
gefokt. Het betreft hier:




Geen natuurlijk staande oren
Een niet erkende kleur
Geen compleet en scharend gebit

5. Gedragsregels
5.1 Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de ras
standaard zijn beschreven.
5.1.1 Angstig, agressief en / of nerveuze honden komen niet in aanmerking voor de fokkerij.
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5.2 De vereniging heeft geen verplichte gedragstest voor dit ras.
5.3 Het is aan te bevelen om voorafgaande aan een dekking bij twijfel het karakter te screenen
in overleg met de fokcommissie.

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

7. Exterieurregels
7.1. Deelname aan exposities is niet verplicht.
7.2 Fokgeschikheidskeuringen zijn niet van toepassing
7.3 De fokcommissie kan t.b.v. de fokkerij voor haar leden een aankeuring organiseren. Die is
bedoeld als eerste screening voor mogelijke fokdieren binnen de vereniging. Een lid die zijn
hond in wil zetten voor de fokkerij kan zich zo oriënteren op het fokken.

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 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 dienen bij aflevering ontwormd en ingeënt te zijn tegen Hondenziekte en Parvo 6.
8.4 Wenselijk is alle uit het buitenland afkomstige honden en pups alsnog te chippen. Gezien de
wet- en regelgeving zal dat verplicht worden gesteld. De vereniging ondersteunt dat.
8.5 De pupkoper ontvangt alle bescheiden, die op dat moment van toepassing zijn. Vanaf 1 juni
2014 krijgen ook alle rashondenpups een verplicht DNA-afstemmingsbewijs. Als de hond een
stamboom krijgt, wordt die (later) toegestuurd.
8.6 Op het moment van overdracht dienen de pups in goede conditie te verkeren, waaronder
specifiek verstaan wordt:
 Schone ogen, vacht en oren.
6
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 Vrij van ongedierte.
 Tonen van een levendige uitstraling.
 Geen (opgelopen) blessures.
8.7 De koper dient de gezondheid, de inentingen in het paspoort en de vitaliteit van de pup bij
de overdracht te controleren.
8.8 Het is belangrijk dat de fokker zijn pups 'volgt', nadat zij het nest hebben verlaten. Door in
contact te blijven met de pupkoper, blijft de fokker op de hoogte van de vitaliteit van zijn pups.
Die interesse en de wijze waarop pupkoper 'geniet' van zijn Kelpie komt het gesprek over het
fokken en een vitaal ras ten goede.

9. Slot - en overgangsbepalingen
9.1 Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren warden 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, warden geacht onder de
werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

10. lnwerkingtreding
10.1 Dit verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goed gekeurd door
de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR.
10.2 Zolang er geen goedkeuring heeft plaatsgevonden geldt het verenigingsfokreglement zoals
dat is vastgesteld op de ALV van de vereniging.
Aldus vastgesteld door de ALV van de Australian Kelpie Club (AKC) op 12 januari 2019
Voorzitter:
Nooteboom
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