Fokreglement BBSC
Artikel 1:
• Ieder lid van de vereniging dient de richtlijnen van de K.K.U.S.H. na te leven.
Artikel 2:
• De leden fokkers zullen slechts reuen en teven gebruiken die ingeschreven zijn in een door
het F.C.I. erkend stamboek.
Artikel 2bis:
• Leden fokkers met nesten van ouderdieren met een ALSH-stamboom kunnen niet genieten
van de pupbemiddeling.
Artikel 3:
• De leden fokkers zullen bij het fokken streven naar pups die een goed karakter vertonen en
in goede gezondheid verkeren.
Artikel 4:
• De minimum leeftijd voor dekking bedraagt 18 maanden, zowel voor reuen als voor teven.
Artikel 5:
• Een teef zal ten hoogste één nest per jaar werpen. In uitzonderlijke gevallen mogen echter
twee loopsheden na elkaar benut worden, maar nadien mag er met die teef 1 volledig jaar
niet gefokt worden. Aldus worden maximum 3 nesten in 2 jaar aanvaard.
Artikel 6:
• Een reu mag dekken tot zijn 10 jaar. Een teef mag in haar leven maximum 6 nesten
hebben.
Artikel 7:
• De leden fokkers zullen geen honden gebruiken voor de fok met volgende afwijkingen:
- gespleten neus of gespleten gehemelte
- blauw oog of ogen
- boven- of ondervoorbijten
- ontbrekende tanden, uitgezonderd P1
- ectropion of entropion
- te korte vacht
- erge afwijking in de tekening, zoals witte halsring, witte laarzen, ontbrekend zwart
- monorchidie of cryptorchidie
- knikstaart
-zeer angstig of zeer agressief
Artikel 8:
• De leden fokkers zullen enkel pups afleveren waarvoor de K.M.S.H. een stamboom zal
verstrekken. Pups mogen niet afgeleverd worden voor de leeftijd van 7 weken. De pups
dienen correct ingeënt en ontwormd te zijn alvorens te vertrekken.
Artikel 9:
• De leden fokkers zullen enkel honden van eigen fok verkopen. De inkoop van honden met
de bedoeling deze verder te verkopen wordt beschouwd als handel en is niet toegestaan.
Artikel 10:
• Zowel reuen als teven dienen over een officiële beoordeling voor heupdysplasie te
beschikken. De minimum leeftijd voor onderzoek op HD bedraagt 18 maanden zoals
opgegeven door de K.K.U.S.H.
• Enkel honden met HD A, HD B of HD C komen in aanmerking voor de fok. Honden met HD
C dienen gekoppeld te worden met een hond met HD A of HD B. Een kopie van de HDuitslagen van reu en teef dient ingestuurd samen met de aangifte van een nest.

Artikel 11:
• Honden die door de leden van de B.B.S.C.-C.B.B.B. vzw-asbl ingeschakeld worden voor de
fokkerij dienen eveneens over een officieel attest voor elleboogdysplasie te beschikken. Dit
attest dient afgeleverd te zijn door een door de KMSH erkende commissie.
• De minimum leeftijd voor radiografie voor ED bedraagt 18 maand.
• Een kopie van de ED-uitslagen dient ingestuurd samen met de aangifte van een nest.
• Deze ED-uitslagen zullen door de vereniging bekend gemaakt worden op de lijsten van de
pupbemiddeling.
• Honden met ED-3 worden uitgesloten voor de fokkerij.
Artikel 12:
• Alle reuen en teven die door de leden van de B.B.S.C.-C.B.B.B. vzw-asbl ingeschakeld
worden voor de fok moeten een minimum kwalificatie behaald moeten hebben op
tentoonstelling:
• ofwel minstens 2 maal "zeer goed" op een CAC- of CACIB-tentoonstelling of op de jaarlijkse
tentoonstelling van de B.B.S.C.-C.B.B.B. vzw-asbl en dit onder 2 verschillende
keurmeesters. Hiervan dient minstens 1 maal "zeer goed" behaald te zijn in een klas die
meetelt voor het CAC.
• ofwel selectie, die officieel gehomologeerd werd door het door de F.C.I. erkende
overkoepelend orgaan in het land waar ze behaald werd. Honden woonachtig in België
worden als geselecteerd beschouwd als zij hun selectie in België hebben behaald.
Artikel 13:
• Een reu mag enkel teven dekken die voldoen aan de bepalingen van dit fokreglement.
Artikel 14:
• De ledenfokkers dienen alle door hen gefokte nesten door te geven aan de B.B.S.C.C.B.B.B. vzw-asbl, ook indien geen pupbemiddeling wordt aangevraagd.
• Indien blijkt dat een fokker een bepaald nest niet heeft doorgegeven, zal de fokker voor
dat nest dienen aan te tonen dat het gefokt werd in overeenstemming met dit
fokreglement.
• Elk nest waarvoor niet kan aangetoond worden dat dit fokreglement werd gevolgd, wordt
beschouwd als zijnde in overtreding en zal gesanctioneerd worden volgens het cumulatief
systeem zoals beslist door de algemene vergadering van 2000. Deze sanctie zal
gepubliceerd worden in het clubblad met eventuele schrapping van de fokkerslijst en
reuenlijst zoals beslist door de algemene vergadering van 03-05-2005.
Artikel 15:
• Fokkers en eigenaars van dekreuen die bepalingen van dit fokreglement overtreden,
kunnen door de raad van bestuur sancties opgelegd krijgen.
Artikel 16:
• Buitenlandse leden dienen de fokreglementen te volgen van de B.B.S.C.-C.B.B.B. vzw-asbl
Artikel 16bis:
• Wanneer een fokkersvergadering wordt belegd, wordt elk lid dat op de fokkerslijst staat
vermeld en elke eigenaar van een reu die op de reuenlijst staat en minstens 1 nest heeft
gegeven, uitgenodigd.
• Elke fokker en/of eigenaar van de reu die op de reuenlijst staat heeft in deze vergadering
één stem.
Artikel 17:
• Dit fokreglement kan gewijzigd worden door de algemene vergadering met een gewone
meerderheid van stemmen, na voordracht door de fokkersvergadering.

Dit fokreglement werd goedgekeurd op de Algemene vergadering van 26 maart 2004, aangepast
door de Algemene Vergadering van 20 april 2007
en treedt in werking na publicatie in het clubblad van de B.B.S.C.-C.B.B.B. vzw-asbl van juni 2007.

