REGLEMENT FBC

(bijlage bij VFR)

Begripsbepalingen
bestuur
bestuur van de NKGC
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de fokbegeleidingscommissie, een commissie die conform artikel
14.3 van de statuten door het bestuur is ingesteld ter uitvoering
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Nederlandse Korthals Griffonclub
Raad van Beheer Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland
statuten
statuten van de NKGC
VFR
verenigingsfokreglement
Artikel 1
De NKGC streeft er naar dat alleen met in achtneming van de fok- en welzijnsregels
jachthonden van het ras Korthals Griffon worden gefokt die een goede gezondheid,
een goed karakter en goed gangwerk hebben en die goed werk leveren voor en na
het schot en voldoen aan de raspunten opgenomen in Aanhangsel I.
Artikel 2
Het bestuur tracht dit doel te bereiken door invoering en handhaving van een VFR,
het instellen van een FBC, het verzamelen van relevante gegevens, het geven van
voorlichting en het houden van bijeenkomsten voor fokkers van Korthals Griffons.
Artikel 3
a) De FBC bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Deze leden wonen - zo
mogelijk - verspreid over Nederland. Tenminste één lid is tevens lid van het
bestuur. De leden dienen zodanige kennis en ervaring te hebben op het
gebied van de kynologie, het fokken met Korthals Griffons, en/of op het gebied
van geautomatiseerde gegevensverwerking, dat van de commissie als geheel
kan worden verwacht dat zij haar taak naar behoren kan vervullen.
b) De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, maar zijn daarna
herbenoembaar.
c) Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:
- opzegging door het commissielid;
- verstrijken van de zittingsperiode;
- ontslag door het bestuur.
d) Het bestuur benoemt uit de FBC een voorzitter. De commissieleden verdelen
onderling hun taken, met dien verstande dat een fokadvies als genoemd in
Artikel 7 altijd een beslissing is van tenminste drie leden gezamenlijk.
e) De taken van de commissie zijn:
- geven van fokadviezen;
- voorstellen doen voor plaatsing op, dan wel afvoeren van, de dekreuenlijst;
- gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren op het gebied van de
fokkerij;
- (doen) beoordelen van nesten;
- verzamelen van informatie en het opbouwen van kennis over Korthals
Griffons en fokkers;
- alle overige door het bestuur aan haar opgedragen taken.
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f) De commissie is voor haar doen en laten verantwoording schuldig aan het
bestuur.
g) Tenminste eenmaal per jaar brengt de commissie over haar werkzaamheden
schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
Artikel 4
Voor het fokken komen slechts Korthals Griffons in aanmerking die voldoen aan de in
het VFR gestelde voorwaarden. Aanbevolen voor de fokkerij worden Korthals
Griffons, die als zodanig door de FBC zijn geaccepteerd. NB: ook combinaties van
voor de fokkerij aanbevolen Korthals Griffons kunnen ongewenst of zelfs niet
toegestaan zijn!
Artikel 5
Het bestuur houdt een lijst aan van dekreuen. Dit zijn reuen die aan de in het VFR
gestelde eisen voldoen, of met een ontheffing hiervan (zie artikel 9 lid 3 van het VFR)
voor de fok in aanmerking komen. NB: ook op de lijst van dekreuen geplaatste reuen,
kunnen in bepaalde combinaties ongewenst of zelfs niet toegestaan zijn.
Eigenaren van reuen kunnen hun hond voor plaatsing op deze lijst aanmelden, dan
wel verlangen dat hun hond van de lijst wordt geschrapt. De aanmelding dient
voorzien te zijn van door de commissie vast te stellen gegevens. Op grond van
nieuwe informatie kan een eenmaal op de lijst geplaatste hond door de commissie
worden geschrapt. De eigenaar van de hond wordt hierover vooraf geïnformeerd.
De lijst is op aanvraag beschikbaar en zal op de website van de NKGC worden
gepubliceerd.
Artikel 6
a. Fokkers kunnen aan de commissie schriftelijk advies vragen met betrekking
tot een voorgenomen dekking (een bepaalde combinatie dekreu/fokteef), dan
wel met betrekking tot de vraag welke dekreuen geschikt kunnen zijn voor een
bepaalde fokteef.
b. Een door de commissie uitgebracht fokadvies is schriftelijk, wordt gemotiveerd
en zal leiden tot één van de volgende mogelijkheden:
- positief, ingeval de beide fokdieren aan het reglement en de richtlijnen
voldoen en naar het oordeel van de commissie bij elkaar passen;
- negatief, ingeval wordt afgeweken van de richtlijnen of het reglement, of de
combinatie naar het oordeel van de commissie moet worden afgeraden;
- geen bezwaar, ingeval niet kan worden geconcludeerd tot een negatief
advies, maar de commissie, hoewel onvoldoende gegevens aanwezig zijn
voor positief advies, vertrouwen heeft in de betreffende combinatie;
- geen advies, ingeval de commissie onvoldoende gegevens en informatie
heeft om een gemotiveerd advies uit te brengen.
c. Voor het verstrekken van een fokadvies kan een vergoeding worden
gevraagd. Een fokadvies dient tenminste 6 weken voor de voorgenomen
dekking te worden aangevraagd. De aanvraag moet voorzien zijn van door de
commissie vast te stellen gegevens.
d. Fokkers die een nest hebben gefokt uit een combinatie waarover de
commissie een “positief” of een “geen bezwaar” advies heeft gegeven en zich
ook overigens committeren aan het VFR en dit reglement FBC, kunnen
vermelden dat het nest “is gefokt in overeenstemming met het fokbeleid van
de NKGC”.
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e. Bij het vormen van een oordeel als bedoeld in artikel 2 lid 2 van het VFR,
hanteert de FBC de volgende criteria:
1. De fokker houdt tenminste tot aan de dag waarop de FBC oordeelt over een
verzoek een herhaalcombinatie goed te keuren, van alle pups uit het eerste
nest een overzicht bij van alle gezondheidsklachten en dierenartsbezoeken
van die pups en heeft van alle eigenaren na 12 en na 24 maanden een
verklaring ter zake. Uit deze overzichten blijken geen fok-uitsluitende
gebreken.
2. De fokker beschikt over informatie waar uit blijkt dat er een HD-keuring is
uitgevoerd bij meer dan 50% van de pups uit het eerste nest, met in alle
gevallen een uitslag HD-a of HD-b.
3. Participatie van meer dan 50% van de pups uit het eerste nest aan de jonge
hondendag (of aanleg test als die wordt ingevoerd) en aan een clubmatch
(jeugdklasse of ouder) waarbij geen fok-uitsluitende gebreken worden
geconstateerd.
4. Bij de FBC zijn ook anderszins geen fok-uitsluitende gebreken bekend.
Artikel 7
De aangemelde nesten worden door of namens de FBC bezocht. Hierbij wordt in het
bijzonder gekeken naar de moederhond en pups, maar ook wordt beoogd een indruk
te verkrijgen van de omstandigheden zoals huisvesting, hygiëne e.d. Van het bezoek
wordt schriftelijk rapport opgemaakt voor de commissie. Uitsluitend de eigenaar van
het nest krijgt hiervan een kopie. Voor deze beoordeling kan een vergoeding worden
gevraagd.
Artikel 8
Een fokker die in interne en externe uitingen wil vermelden dat zijn nest “is gefokt in
overeenstemming met het fokbeleid van de NKGC” verplicht zich:
a) zich te houden aan het VFR en het reglement FBC;
b) zich te houden aan de in de fokkerij algemeen gangbare normen van hygiëne,
voeding, medische verzorging en gedrag;
c) de voorgenomen combinatie dekreu/fokteef ter advisering voor te leggen aan
de commissie;
d) alleen een dekking tot stand te brengen als de commissie t.a.v. de combinatie
een “positief” of een “geen bezwaar” advies heeft gegeven;
e) elke dekking door middel van een dekkingsbericht te melden aan de
commissie. De fokker kan hierbij aangeven of hij voor pupbemiddeling in
aanmerking wil komen;
f) elke geboorte door middel van een geboortebericht te melden aan de
commissie;
g) de commissie in de gelegenheid te stellen het nest ter plaatse te (laten)
beoordelen;
h) pups met zichtbare of aantoonbare ernstige afwijkingen te melden aan de
commissie;
i) van elke stamboomaanvraag een fotokopie aan de commissie te zenden;
j) de pups voor aflevering door een dierenarts te laten inenten en keuren;
k) behoudens buitengewone omstandigheden, de gefokte nesten, vergezeld van
beide ouderhonden, te presenteren en door een keurmeester te laten
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beoordelen op hiertoe door het bestuur georganiseerde bijeenkomsten, zoals
bijvoorbeeld clubmatch en jonge hondendag;
l) voor zover mogelijk de door hem gefokte honden tot ten minste een leeftijd
van 24 maanden te volgen en de hieruit verkregen en voor de fokkerij van
Korthals Griffons interessante informatie aan de commissie door te geven.
Artikel 9
a) De NKGC is bereid te bemiddelen voor pups die geboren zijn uit een nest dat
“is gefokt in overeenstemming met het fokbeleid van de NKGC”;
b) doel van pupbemiddeling is het tot elkaar brengen van aspirant-koper en fokker,
op zodanige wijze dat de fokker niet onnodig overlopen wordt door kijkers en
dat de aspirant-koper - waar mogelijk - een hond aangeboden krijgt die voldoet
aan zijn verwachtingen;
c) de werkwijze is als volgt:
- de aspirant-koper wordt verzocht zijn wensen met betrekking tot de pup(s)
schriftelijk te bevestigen;
- de aspirant-koper ontvangt daarop een exemplaar van het VFR en het
reglement FBC". Aan deze inschrijving kan een vergoeding zijn verbonden;
- de aspirant-koper wordt, indien van toepassing, op een wachtlijst geplaatst,
waarbij de oudste aanmelding het eerst aan de beurt komt. Fokkers kunnen
voorafgaand aan een voorgenomen dekking, vragen naar de stand van de
wachtlijst en de ontvangen dekkingsberichten;
- op het geboortebericht (zie Artikel 8 onder f.) geeft de fokker het aantal te
bemiddelen pups aan (met vermelding van het geslacht). Aan pupbemiddeling
ten behoeve van de fokker kan een vergoeding verbonden zijn;
- in overleg met de fokker wordt een datum afgesproken waarop aspirantkopers naar het nest kunnen komen kijken. Vóór deze datum vindt
nestbeoordeling door of namens de commissie plaats (zie Artikel 7);
- afhankelijk van de door of namens de commissie uitgevoerde
nestbeoordeling(en), wordt de aspirant-koper in contact gebracht met een
fokker. Mocht de aspirant-koper geen pup van zijn gading vinden, dan wordt hij
met een andere fokker in contact gebracht of blijft hij op dezelfde plaats op de
wachtlijst staan;
- de fokker houdt met de persoon die de bemiddeling uitvoert, contact over de
bemiddeling;
- aan de aspirant-koper kan een prijsindicatie van een pup worden gegeven,
met de toevoeging dat de prijs tussen fokker en aspirant-koper dient te worden
overeengekomen;
- gebruikmaking van een schriftelijke koopovereenkomst wordt aangeraden.
Artikel 10
Het bestuur is ten opzichte van de ledenvergadering verantwoordelijk voor de wijze
waarop de commissie haar taken uitvoert.
Artikel 11
a) De in het reglement genoemde vergoedingen kunnen per dienst in hoogte
verschillen. De vergoedingen kunnen per dienst verschillend zijn voor leden
en niet leden;
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b) het bestuur kan in geval van overtreding van het VFR en/of reglement FBC,
naast eventueel door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland op te leggen sancties, één of meer van de volgende maatregelen
toepassen:
- intrekking van het recht op fokadvies;
- uitsluiting van nestbeoordeling door commissie en/of keurmeester;
- intrekking van het recht op pupbemiddeling;
- het met naam van fokker en kennel publiceren van de overtreding
gedurende een door het bestuur bepaalde periode van maximaal 24
maanden;
-royement van het lidmaatschap van de NKGC.
De maatregel kan voorwaardelijk worden toegepast;
c) eigenaren van Korthals Griffons hebben het recht inzage te verkrijgen van
hetgeen over hun persoon en/of hond geregistreerd staat bij het bestuur en/of
de commissie. Indien blijkt dat door het bestuur of de commissie bij deze
registratie is uitgegaan van aantoonbaar onjuiste informatie, zal rechtzetting of
verwijdering van deze informatie plaatsvinden;
d) De keuze van een dekcombinatie en het fokken zijn en blijven het risico van
de fokker. De keuze en aanschaf van een pup zijn en blijven het risico van de
koper. De NKGC, het bestuur, noch de individuele leden van de FBC zijn
aansprakelijk voor de gevolgen van de uitgebrachte adviezen;
e) Het bestuur zal in geval van geschillen tussen een fokker en de commissie
bemiddelen met inachtneming van de principes van hoor en wederhoor en zijn
conclusie zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden nadat het geschil
aan het bestuur is voorgelegd, schriftelijk aan fokker en commissie
mededelen;
f) Indien de onder e. genoemde bemiddeling niet tot het gewenste resultaat
heeft geleid, zal het bestuur het geschil voorleggen aan de Raad van Beheer,
die - rekening houdend met de belangen der kynologie - een voor partijen
bindende uitspraak doet (Artikel 4 Statuten Raad van Beheer);
g) Aanhangsel I maakt onverbrekelijk deel uit van dit reglement.
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Aanhangsel I
Raspunten van de Korthals Griffon
Algemeen beeld
Goed gebouwde hond, vol kracht en adel.
Hoofd
Groot en lang, ruig doch niet lang behaard, met duidelijk
zichtbare snor en wenkbrauwen. Schedel niet te breed, lange
vierkante snuit. Rug van de neus naar voren iets bol gebogen,
niet teveel stop.
Oren
Middel groot, vlak aanliggend, van onderen spits toelopend, niet
afgerond, niet te laag aangezet. Moeten naar voren gelegd tot
halverwege de rug van de neus reiken. Het korte haar is min of
meer met lang haar gemengd.
De oren worden niet gecoupeerd.
Ogen
Groot, niet door de wenkbrauwen bedekt, van zeer schrandere
uitdrukking. Bruin van kleur.
Neus
Bruin.
Hals
Tamelijk lang, zonder keelhuid.
Borst
Diep, licht gewelfd, kracht en uithoudingsvermogen verradend.
Schouders
Tamelijk lang, goed schuin liggend.
Ribben
Licht gewelfd.
Voorbenen
Recht, krachtig, goed onder het lichaam geplaatst en ruig
behaard.
Rug
Krachtig, vooral goed ontwikkelde lendenen; vlak, goed vast
wanneer in beweging.
Achterbenen
Ruig behaard, lang, goed ontwikkelde dijbenen, goed gebogen
spronggewricht.
Voeten
Rond, krachtig, goed aangesloten tenen.
Staart
Rechtuit of licht opwaarts gedragen. Ruig behaard, echter geen
pluim.
De staart wordt niet gecoupeerd.
Kleur
Bij voorkeur blauwgrijs, grijs met bruine platen of geheel effen
bruin, vaak met grijze haren doorschoten. Wit met bruin is ook
toegestaan.
Beharing
Ruig en hard, voelt aan als fijn draad of varkenshaar. Nooit
wolachtig of gekruld. Onder het ruwere langere bovenhaar moet
zich dicht, zacht onderhaar bevinden.
Hoogte
Reuen: 55-60 cm
Teven: 50-55 cm.
Fouten
Hoofd
Gebit
Oren
Ogen
Neus
Hals

Te klein of te breed, met zacht of wollig haar, spitse snuit, te
steile of te vlakke stop, grove wangbeenderen.
Over- en onderbijten; slecht tandvorming.
Rond of krulharig en oren die te laag of te hoog ontspringen of te
ver van het hoofd afstaan.
Te klein, te licht, door de wenkbrauwen bedekt, open oog;
kwaadaardige of in het algemeen enigerlei uitdrukking die de
griffon niet eigen is.
Zwart of vleeskleurig.
Korte hals, keelhuid.
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Borst
Grootte
Schouder
Ribben
Benen
Rug
Staart
Kleur
Beharing

Te nauw, te breed, niet diep.
Te kleine en lichte, of te hoge en zware honden van een
lichaamsbouw, welke niet voor de jacht deugt.
Steil.
Hoog opgetrokken.
Kort behaard, spreidtenen, slechte buiging, koehakkig.
Te kort of vierkante vorm, steil aflopend kruis.
Hangend, borstelig of gevederd.
Slechte, verwaterde kleuren, vale kleuren, zwartbruin met witte
borstvlek, matbruine kleur.
Fijn, zacht, wollig of gekruld haar. Ontbreken van onderhaar. Kort
haar is niet gewenst.
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TOELICHTING OP ENKELE ARTIKELEN
Artikel 2 VFR: Frequentie
Voor reuen geldt een maximum van 4 dekkingen per jaar binnen het Nederlandse hondenbestand. Dit, om
zoveel mogelijk verschillende reuen in te schakelen en daardoor een grotere diversiteit aan bloedlijnen te
scheppen. Het stellen van een maximum aan het aantal dekkingen gedurende zijn leven door een reu van
Nederlandse teven heeft de zelfde reden.
Het voorschrift een reu slechts 1 teef per week te laten dekken ziet toe op het voorkomen van het
overbrengen van eventuele besmettingen van de ene teef op de andere.
Artikel 9 reglement FBC : Pupbemiddeling
De aspirant-koper ontvangt een exemplaar van het "Fokbeleid- en Fokreglement" zodat hij op de hoogte is
van de gang van zaken hieromtrent bij de NKGC en weet wat hij van de fokker kan en mag verwachten.
De NKGC beveelt aan een koopcontract en/of overdrachtsdocument te gebruiken bij voorkeur een uniform
het model (als) dat wordt gepubliceerd door de Raad van Beheer. De fokker en de nieuwe eigenaar van de
pup tekenen beiden 2 exemplaren van het contract, waarna ieder 1 exemplaar ontvangt.
Artikel 11 a e.a. reglement FBC: Vergoedingen
Om een zo breed mogelijk draagvlak te hebben dienen ook niet leden gebruik te kunnen maken van de
diensten van het NKGC op het gebied van de fokkerij. Hier kan een vergoeding voor worden gevraagd. Er
wordt van uitgegaan dat voor leden van de NKGC de inzet van bestuur en commissie gratis is. Het is mogelijk
dat de kosten zo hoog worden dat ook voor leden een vergoeding moet worden ingesteld.
Aanhangsel reglement FBC:
Voor alle duidelijkheid is in Aanhangsel I een wijziging opgenomen in de standaard. De eis voor de hoogte
van de honden is absoluut gesteld, in tegenstelling tot de nu toe gebruikelijke maat (ongeveer 55-60 cm
resp. ongeveer 50-55 cm). NB over- of onderschrijding van de maat is als zodanig geen fok-uitsluitend
gebrek.

*****

Reglement FBC, bijlage bij het verenigingsfokreglement van de Nederlandse Korthals Griffonclub, geldend sedert 3 juni 2013.

