
 

 

 

 

Slowaakse Ruwharige Staande Hond 

 
Rasspecifiek Fokreglement 
 

1. ALGEMEEN 

 

1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac (Slowaakse 

Ruwharige Staande Hond, hierna SRSH) beoogt bij te dragen aan de behartiging van de 

belangen van het ras SRHS, zoals deze zijn verwoord in de statuten  en het Huishoudelijk 

Reglement van de rasvereniging voor de SRSH. Dit Rasspecifiek Fokreglement is opgesteld 

door het bestuur op 1 april 2012 en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

vergadering tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 

Slowaakse Ruwharige Staande Hond (VSRHS)  

Inhoudelijke aanpassingen van dit Rasspecifiek Fokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden 

met instemming van de algemene ledenvergadering van de Vereniging SRSH. 

1.2. Dit Rasspecifiek Fokreglement is van toepassing op alle eigenaren, mede-eigenaren en 

hun huisgenoten, van fokdieren, die lid zijn van de rasvereniging Vereniging SRSH. 

1.3. De definities en regelgeving zoals deze zijn vastgesteld in het Kynologisch Reglement 

van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn ook van toepassing op dit 

Rasspecifiek Fokreglement. 

 

2. FOKREGELS 

 

2.1. Verwantschap: de volgende combinaties van teef en dekreu zijn niet toegestaan: 

- Ouder / kind combinatie (P generatie / F1 generatie)  

- Broer / zus combinatie (gelijke F generatie) 

- Grootouder/kleinkind combinatie (P generatie / F2 generatie) 

Pups voortgekomen uit één van de genoemde combinaties zullen volgens Art VIII.3 KR niet 

in het NHSB worden ingeschreven. 

2.2. Herhaalcombinaties: de combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) 

is tweemaal toegestaan, mits bij de nakomelingen uit deze combinatie geen ziekten of 

afwijkingen zijn geconstateerd die volgens gangbare veterinaire normen als erfelijk 

beschouwd worden. 

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 maximaal 3 nesten in zijn leven voortbrengen in 

Nederland. 

2.5. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de 

fokkerij. 

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer eigenaren, mede-eigenaren en hun huisgenoten, 

van fokdieren, die lid zijn van de rasvereniging Vereniging SRSH  voor een dekking een 

dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is 

ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen die voor dekreuen in dat 

betreffende land gelden. Minimaal dient een onderzoek verricht te zijn naar heupdysplasie 

door een FCI erkende organisatie in het betreffende land, waarbij de uitslag minimaal B (of 

daaraan gelijkwaardig) dient te zijn. Tevens is het dringend gewenst dat de reu beschikt over  

 



 

 

 

bewijzen waaruit blijkt dat de rastypische werkeigenschappen in voldoende mate aanwezig 

zijn 

2.7 Kunstmatige inseminatie (sperma van levende dekreuen): bevruchting door middel van 

kunstmatige inseminatie is niet toegestaan. 

2.8 Kunstmatige inseminatie (sperma van overleden dekreuen): bevruchting door middel van 

kunstmatige inseminatie is in bepaalde gevallen toegestaan, zulks ter beoordeling van het 

bestuur. 

. 

3. WELZIJNSREGELS 

 

3.1. Minimum leeftijd teef: de teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 24 

maanden. 

3.2. Maximum leeftijd teef: de teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden 

oud wordt. 

3.3. Maximum leeftijd 1e dekking teef: de teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet 

ouder zijn dan 60 maanden. 

3.4. Periodiciteit nesten: een teef mag in een periode van 24 maanden maximaal twee nesten 

hebben, waarbij de periode tussen de dekking van het eerste nest en van het tweede nest 

minimaal 10 maanden moet zijn. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de 

dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft 

plaatsgevonden. 

3.5. Aantal nesten: een teef mag gedurende haar leven maximaal 3 nesten krijgen. 

 

4. GEZONDHEIDSREGELS 

 

4.1. Gezondheidsonderzoek ouderdieren: gezondheidsonderzoeken van ouderdieren moeten 

plaatsvinden door deskundigen aangewezen door de Raad van Beheer conform de door de 

Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde 

onderzoeksprotocollen. 

4.2. Herbeoordeling en/of heroverweging: als de eigenaar zich niet kan verenigen met de 

uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer 

vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om 

herbeoordeling en/of heroverweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de 

herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het 

onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd geldend. 

4.3. Verplichte onderzoeken:  

- Heupdysplasie: het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren met een officiële FCI 

uitslag van HD A of HD B 

- Ribkorftest is verplicht zodra hier protocollen voor bestaan 

- CDA (Colour Dilution Alopecia) test middels bloedonderzoek is verplicht zodra hier 

protocollen voor bestaan 

4.4. Chronische en/of erfelijke ziektes en afwijkingen: een SRHS die lijdt aan een ziekte of 

afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd 

wordt mag niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet. 

 

5. GEDRAGSREGELS 

 

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



 

 

 

 

rasstandaard zijn beschreven. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag 

niet worden gefokt. 

5.2. Gedragstest: voor de inzet voor de fokkerij is het voor de SRSH niet verplicht dat beide 

ouderdieren een gedragstest hebben afgelegd. 

 

6. REGELS WERKTESTEN 

 

6.1. Verplichte werkgeschiktheid test: in Nederland geregistreerde ouderdieren moeten in het 

bezit te zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze hebben voldaan aan een werkgeschiktheid 

test. Minimaal vereist is: 

- KNJV C-diploma (NL) of 

- Een kwalificatie tijdens een voor- of najaarsveldwedstrijd (NL/BE) of 

- Een Basisbrevet (BE) of 

- Een VJP of hoger of 

- een certificaat van het behalen van de Aanlegtest, afgenomen door of onder auspiciën van de 

Vereniging SRSH 

 

7. EXTERIEURREGELS 

 

7.1 Kwalificatie: de beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan 

een door de rasvereniging georganiseerde (Kampioenschaps) Clubmatch of een door de Raad 

van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie waar het ras gekeurd wordt door een voor 

het ras bevoegde keurmeester en waar minimaal de kwalificatie Zeer Goed behaald moet zijn 

op de leeftijd van minimaal 15 maanden. 

 

8 REGELS AFGIFTE 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 Europees Dierenpaspoort. 

8.2 Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 

weken. 

8.3 Fokker maakt gebruik van een koopovereenkomst, waarin ook zijn opgenomen afspraken 

over de eventuele herplaatsing van honden op oudere leeftijd. Een algemene 

koopovereenkomst is opvraagbaar bij de vereniging of te downloaden van de website. 

 

 

9 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

 

9.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de rasvereniging. 

9.2 Tegen beslissingen van de rasvereniging waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn 

belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij de Geschillencommissie. 

9.3 Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen draagt het 

bestuur van de rasvereniging zorg voor aanvulling van dit Rasspecifiek Fokreglement. 

9.4 Wijzigingen en aanpassingen van dit reglement behoeven in alle gevallen goedkeuring 

van de Algemene Ledenvergadering van de rasvereniging. 

 



 

 

 

9.5 Dit reglement is van toepassing op alle fokdieren die dekken of gedekt worden op of na de 

dag waarop dit reglement in werking treedt. 

9.6 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. 

 

 

10 INWERKINGTREDING 

 

10.1 Dit Rasspecifiek Fokreglement treedt in werking met ingang van de datum van de 

Algemene Ledenvergadering waarin dit Rasspecifiek Fokreglement werd goedgekeurd. 
 

 
 


