
 

 

 

Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond 

 
Gedragscode voor aangesloten fokkers 
 

Deze gedragscode is opgesteld voor fokkers en dekreuhouders. Waar "fokker" staat 
kan wanneer het artikel relevant is, ook "dekreuhouder" worden gelezen. 

 

1. Iedere eigenaar van een teef is een potentiële fokker en leden die hun teef hebben 

laten dekken zijn per definitie fokker. 

2. Iedere eigenaar van een reu is een potentiële dekreuhouder en leden die hun reu 

inzetten voor de fokkerij zijn per definitie dekreuhouders. 

3. Fokkers zullen alleen die honden voor de fokkerij gebruiken waarvan zij zich hebben 

vergewist dat deze volledig voldoen aan hetgeen in de rasstandaard staat vermeld. 

Dit geldt voor zowel uiterlijke kenmerken als werk- en karaktereigenschappen.  

4. Het is dringend gewenst dat ouderdieren zich ruimschoots hebben bewezen in het 

werk 

5. Fokkers fokken alleen met het doel het ras te verbeteren en onderschrijven hiermee 

de doelstelling van de vereniging.  

6. Fokkers hebben kennisgenomen van en handelen in overeenstemming met de 

Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Fokreglement en de besluiten van de 

Vereniging  

7. Fokkers van de vereniging gedragen zich sportief en respectvol ten opzichte van 

elkaar tijdens evenementen van de vereniging en daarbuiten  

8. Een fokker die een functie heeft in het bestuur en/of de commissies vervullen een 

voorbeeldfunctie zowel als het gaat om hun persoonlijke fokbeleid als het 

daadwerkelijke fokken conform de eisen van de vereniging. Zij die zich daar niet aan 

houden verliezen hun functie binnen de vereniging  

9. Indien een fokker zich niet houdt aan de gedragscode volgt een waarschuwing. Bij 

herhaling van schending van de gedragscode, volgt 1 (één) jaar schorsing als lid. 

Tevens wordt de naam van het geschorste lid en de reden van de schorsing in het 

verenigingsorgaan en op de website gepubliceerd. Indien na deze schorsing 

wederom de gedragscode wordt geschonden, kan royement volgen  

10. Fokkers dienen minimaal 1 maand voor de dekking een dekbericht in bij 

Fokkerijzaken. Hieruit blijkt of de combinatie voldoet aan het VFR. Voldoet de 

combinatie niet, dan zal Fokkerijzaken dit per omgaande laten weten aan de fokker 

en mag deze combinatie niet worden gebruikt. Wanneer de combinatie voldoet aan 

de eisen van het VFR krijgt de fokker hiervan schriftelijk bericht. Na de dekking of 

wanneer is gebleken dat de teef drachtig is stelt de fokker Fokkerijzaken hiervan in 

kennis. Het nest wordt dan gepubliceerd op de website van de vereniging. 

11. De fokker dient zijn/haar pups te verkopen met gebruikmaking van een 

koopovereenkomst, bij voorkeur zoals in gebruik bij de vereniging 

12.  De fokker dient na te gaan of de toekomstige eigenaar een goed thuis zal bieden aan 

pups of honden uit zijn kennel, en gaat na of de toekomstige eigenaar in staat is de 

pups een adequate opvoeding en een gedegen (bij voorkeur jacht-) opleiding te 

geven.  



 

 

 

13. De fokker dient de aspirant-koper te informeren over het ras en de gebruikte 

combinaties. De bescheiden waaruit blijkt dat de combinatie voldoet aan de eisen van 

het VFR moeten worden getoond aan de aspirant-kopers. Zij dienen de aspirant-

koper compleet te informeren over de gezondheid, het karakter, de 

werkeigenschappen, de afwijkingen van de Slowaakse Ruwharige Staande hond. 

Daarnaast zullen zij de kopers informeren over het gebrek aan uniformiteit in het ras, 

vooral als het gaat om vachten en kleuren. 

14. Fokkers worden geacht hun fokproducten te blijven volgen en waar nodig eigenaren 

bij te staan met raad en daad  

15. Pups die beschikken over de juiste eigenschappen, conform de rasstandaard. 

Bijvoorbeeld als het gaat om kleur of vacht. Fokkers zullen voor pups die extreem 

afwijken van de rasstandaard de toevoeging Niet Erkende Kleur of Niet Erkende 

Variëteit aanvragen bij de Raad van Beheer, eventueel na afgifte van de stambomen, 

dus met terugwerkende kracht. 

16. Pups met enig lichamelijk gebrek of duidelijke afwijking van de standaard behoren 

niet te worden verkocht zonder dat de koper hiervan op de hoogte is gesteld, met alle 

consequenties van dien. 

17. Van de fokker wordt verwacht dat, indien er om welke reden dan ook een hond niet 

meer te houden is,  hij de nodige inspanningen zal verrichten om de hond te 

herplaatsen en de hond bij voorkeur zelf zal terugnemen 

18. Fokkers zijn verplicht om erfelijk aangeboren afwijkingen te melden aan het bestuur, 

onder toezending van een kopie van de stamboom en een dierenartsverklaring. 
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