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FOKREGLEMENT 

Artikel 1 

Ieder lid van de club moet de voorschriften naleven van die K.K.U.S.H. en in het bijzonder het 
reglement voor inschrijving in het stamboek L.O.S.H. of R.I.S.H. 

Artikel 2 

Men zal slechts reuen en teven voor de fok gebruiken die ingeschreven zijn in het L.O.S.H., A.L.S.H. of 
in een buitenlands stamboek erkend door de F.C.I. 

Eigenaars van geïmporteerde honden dienen deze te registreren bij K.M.S.H. (verplicht vanaf 1 Januari 
2001) voor men kan deelnemen aan de fokkerij. 

Artikel 3 

De reuen mogen niet dekken voor zij 24 maanden oud zijn. Indien er aanwijzingen zijn  dat de reu 
drager kan zijn van ernstige erfelijke aandoeningen (vader, moeder, broer of zus blijken lijder te zijn), 
dient de reu 36 maanden oud te zijn. 

De teven mogen niet gedekt worden voor zij 24 maanden oud zijn. Indien er aanwijzingen zijn  dat de 
teef drager kan zijn van ernstige erfelijke aandoeningen (vader, moeder, broer of zus blijken lijder te 
zijn), dient de teef 36 maanden oud te zijn. 

Deze termijn van 24 maand is omwille van het verplichte heupdysplasieonderzoek. 

De termijn van 36 maand is omwille van aandoeningen waaronder epilepsie die meestal tot uiting 
komen voor die leeftijd. 

Artikel 4 

De dekreu zal maximaal 20 nesten gedurende zijn hele leven of door kunstmatige inseminatie na zijn 

dood voortbrengen. Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de rasvereniging met advies van 

de fokcommissie 6 maand op voorhand. 

Een combinatie van een reu en een teef, waaruit pups werden geboren, mag slechts éénmaal worden 

gemaakt, ten hoogste twee keer na akkoord van de fokcommissie. Een combinatie herhalen kan pas 

nadat de pups uit de eerste combinatie de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt. 

De eigenaar van een dekreu zal zijn reu geen teven laten dekken die niet in bezit zijn van een officiële 

stamboom erkend door de F.C.I. 

Buitenlandse reuen moeten voldoen aan het fokreglement van de Kennelclub en/of Rasclub van het 

afkomstig land . 
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Een teef mag maximaal 1 nest per jaar hebben. (12 maanden tussen 2 nesten, te tellen vanaf de dag 

van de geboorte van de pups. Bijvoorbeeld 12 mei 2020 worden de pups geboren. Het jaar daarop 

volgend mag deze teef vanaf 12  mei 2021 opnieuw een nest krijgen.)Een teef zal maximum 3 nesten 

hebben in haar leven ,ongeacht het aantal pups per nest. Het dekken van een teef kan maximaal tot en 

met de leeftijd van 6 jaar; 

Een teef die tweemaal geworpen heeft met een keizersnede, mag geen volgend nest meer krijgen uit 

veiligheidsoverwegingen voor de teef. Littekenweefsel van een keizersnede bemoeilijkt goede 

genezing. 

Artikel 5 

De fokker verplicht zich ertoe geen honden te gebruiken voor de fok met een der volgende gebreken: 

Algemene gebreken: 

● De zeer angstige of agressieve dieren 
● boven- of ondervoorbijters 
● een geheel wit of volledig roodbruin haarkleed (het ontbreken van de grondkleur) 
● honden wiens grootte zich niet binnen de minimum van de rasstandaard bevindt. Voor de 

maximum hoogte: als de verhoudingen goed zijn en het gangwerk goed is, is er geen probleem.  
● Anderskleurige vachten. 
● Honden die duidelijk fysieke- of gedragsstoornissen vertonen moeten gediskwalificeerd worden 

voor de fokkerij. 
● Epilepsie 
● Diliatieve Cardiomyopathie (DCM) 
● erfelijke fouten conform de ras standaard van de fok uitsluitende fouten 
● Monorchide  of Cryptorchide reuen. 
 
Rasspecifieke gebreken: 

Ontbrekende 
tanden 

Tandenkaart voorleggen 

HD HD C te koppelen met HD A. Uitgesloten voor de fok zijn HD D en HD E, 
minimumleeftijd onderzoek is 18 maand (RX-onderzoek van de heupgewrichten 
worden verricht volgens de richtlijnen van de FCI.) 

 

ED ED 1 te koppelen met ED 0; Uit te sluiten voor de fok zijn ED 2 en 3; minimumleeftijd 
onderzoek is 18 maand(voor het rx-onderzoek van het ellebooggewricht worden de 
richtlijnen van de IEWG (International Elbow Working Group) gevolgd) Toegelaten 
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combinaties: 0/0, 0/1 en 1/1 

Oogonderzoek Verplicht oogonderzoek naar entropion, ectropion, cherry eye, cataract, blauwe 
ogen (glasogen) door een erkend dierenoogarts (de lijst is bij de fokcommissie te 
krijgen) om tot de fok toegelaten te worden.  Dit onderzoek kan gedaan worden 
vanaf de leeftijd van 18 maanden, maar aanbevolen wordt om te wachten tot 24 
maanden.  Op de dag voor de dekking dient een geldig attest voorgelegd te worden.   

Indien de dekreu verblijft in een ander land, waar de officiële rasvereniging in haar 
fokreglement een oogonderzoek verplicht stelt en de desbetreffende reu volgens 
dat reglement vrij is, wordt die reu gelijkgesteld aan een hond die volgens dit 
fokreglement vrij is. 

DCM Onderzoek op Diliatieve Cardiomyopathie (DCM) door een erkende cardioloog en 
het verslag is max 12 maanden geldig en beide ouderdieren dienen vrij te zijn. Teven 
te testen voor iedere dekking en reuen 1 maal per jaar. 

Honden met medische ingreep om één van de voornoemde gebreken te verhelpen 

 

 

Artikel 6 

Reuen en teven moeten in goede gezondheid zijn en de kennel moet vrij zijn van besmettelijke ziekten. 

Artikel 7 

Alle pups dienen een officiële stamboom L.O.S.H. of A.L.S.H. te bekomen en er zal geen enkele pup 
afgegeven worden: 

* voor de leeftijd van 8 weken en 15 weken voor pups die naar het buitenland gaan. 

* zonder de noodzakelijke inentingen (minimaal 7 dagen tussen inenting en overdracht nieuwe 
eigenaar) 

* zonder chip 

* zonder registratie 

Artikel 8 

De voorwaarden (vergoeding en andere afspraken) voor de dekking worden vastgesteld tussen de 
eigenaar van de dekreu en de eigenaar van de teef.  In het algemeen verwijzen wij naar de 
voorschriften opgelegd door de FCI. 

Artikel 9 

De fokcommissie of gedelegeerden kan een nestbezoek / kennelbezoek brengen om zich ervan te 
vergewissen van de levensomstandigheden van de dieren bij de fokker. 
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Artikel 10 

Buitenlandse leden zijn eraan gehouden bij voorrang de fokreglementen te volgen die in hun eigen 
land geldig zijn.  Bij ontbreken van fokreglementen aldaar of wanneer zij “Club aanbevolen fokker” 
willen worden, zijn zij verplicht zich te houden aan de fokreglementen van de B.S.B.V. 

Artikel 11 

Alleen honden van eigen fok mogen verkocht worden.  Het inkopen van een hond met de bedoeling 
deze hond terug verder te verkopen wordt beschouwd als “handel”, iets wat volledig in tegenspraak is 
met de doelstelling van de vereniging. 

Artikel 12 

Vooraleer tot de fok te worden toegelaten zullen de honden, zowel reu als teef, aan één van de 
volgende voorwaarden moeten voldoen: 

1. de B.S.B.V.-selectie bekomen hebben 
2. minstens tweemaal voorgebracht worden op een C.A.C. of C.A.C.I.B. tentoonstelling, erkend 

door de F.C.I., en daar, hetzij éénmaal in jeugdklas en éénmaal in de tussenklas of open klas, 
hetzij tweemaal in de tussenklas of open klas, minstens de kwalificatie ”Zeer Goed” behaald 
hebben.  Honden geboren na 01/01/2007 dienen bovendien de Test Sociaal Gedrag met succes 
afgelegd te hebben. 

3. een andere door het F.C.I. erkende selectie behaald hebben. 

Artikel 13 

De fok tussen rechtstreekse bloedverwanten is verboden: broer/zus, vader/dochter, moeder/zoon. 

Artikel 14 

Elke fokker, lid van de B.S.B.V., verbindt zich ertoe alleen te   fokken met teven in orde met het 
fokreglement van de B.S.B.V. 

Buitenlandse reuen  moeten minstens voldoen aan het fokreglement van hun nationale FCI-erkende 
rasvereniging of kennel club. 

Artikel 15 

Een lid in het bezit van een teef of reu in orde met het fokreglement van de B.S.B.V., die in een 
bepaalde combinatie erfelijke gebreken zoals vermeld in artikel 5 vererft, zal  advies vragen  aan de 
fokcommissie over een mogelijke volgende combinatie. 

Artikel 16 

Dekmelding en geboorteaangifte door de fokker. 

De fokker doet aangifte van een dekking binnen de termijn van 14 dagen. De aangifte wordt samen 

met de vereiste attesten en een kopie van de stamboom, en dit van zowel teef en reu bezorgd aan het 

secretariaat van de BSBV. 



Belgische Sint-Bernard Vrienden Fokreglement – versie 1.1 (15/11/2020) 

 Pagina 5 van 5 
Ter Hoeven 21, B-9255 Buggenhout, België – secretariaat@bsbv.be  

KBC IBAN BE35 7350 5443 1637 BIC KREDBEBB 

De fokker laat binnen de 14 dagen na de geboorte  van de pups aan het secretariaat van de BSBV 

weten hoeveel pups er geboren werden met vermelding van het aantal reuen en teven, het aantal kort 

en langhaar. 

Aangifteformulieren hiervoor zijn beschikbaar bij het secretariaat of op de website van BSBV.  

Artikel 17 

Van de fokker, lid van de B.S.B.V., wordt verwacht dat het “Reglement Pupinformatie” strikt opgevolgd 
wordt. 

Artikel 18 

Leden van de B.S.B.V. die zich niet houden aan dit fokreglement, worden gesanctioneerd, gaande van 
een eenmalige verwittiging tot schorsing als lid van de B.S.B.V. 

Artikel 19 

De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt uitsluitend bij het lid / de fokker. 

De rasvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de 

pup en de betrokkenheid van een lid/fokker, ook al houdt deze zich aan de bepalingen in dit 

fokreglement. 

Artikel 20 

De titel “Club aanbevolen fokker” kan bekomen worden voor extra geleverde inspanningen zoals in dit 

artikel 20 vermeld. 

Club aanbevolen fokkers worden gepubliceerd op de website van de club en zullen bij vragen naar 

pupinfo worden doorgegeven aan de geïnteresseerde. 

Om club aanbevolen fokker te zijn dient de fokker: 

- voor de reu / teef deel te nemen aan de diversiteittest van Better Bred (www.betterbred.com) 

of een ander gelijkaardig programma en de resultaten aan de club te bezorgen. 

- de reu en/of teef waarvan hij eigenaar is, registreren in de BSBV Health Survey en periodiek 

(minstens jaarlijks) zijn registraties in deze database raadplegen en actualiseren. 

- te kunnen aantonen kennis te hebben van het socialiseren van de pups door het volgen van 

workshop/ seminarie over socialisatie / hondengedrag. Een deelnemingsattest wordt bezorgd 

aan de club. 

- te bewijzen dat zijn honden rasconform zijn door te slagen in een selectietest (dit houdt o.a. in 

het aanleveren resultaten van medische testen, aftoetsing aan de rasstandaard door drie 

keurmeesters, gedragstest). 

Een buitenlandse fokker kan “Club aanbevolen fokker” worden indien hij zich houdt aan de 

fokreglementen van de B.S.B.V. 

 

Dit fokreglement werd aanvaard en goedgekeurd op de bestuursvergadering van 15/11/2020. 

http://www.betterbred.com/

