REGLEMENT PUPBEMIDDELING

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1:
De pupbemiddeling verleent enkel tussenkomst voor honden met een F.C.I. erkende stamboom.
Artikel 2:
De diensten van de pupbemiddeling worden gratis verstrekt, zijn zuiver informatief en enkel
beschikbaar voor ledenfokkers woonachtig in België.
Artikel 3:
Om in aanmerking te komen voor de pupbemiddeling dient men minstens 1 jaar onafgebroken
effectief lid te zijn van de BBSC-CBBB vzw-asbl te rekenen vanaf de datum van aansluiting.
Artikel 3bis:
Leden fokkers met nesten van ouderdieren met een ALSH-stamboom kunnen, voor nesten van deze
ouderdieren, niet genieten van de pupbemiddeling.
Artikel 4:
Dit reglement voor pupbemiddeling wordt gewijzigd door gewone meerderheid van stemmen op de
algemene vergadering na voordracht tot wijziging door de raad van bestuur of door de leden.
Artikel 4bis:
Honden woonachtig in België worden als geselecteerd beschouwd als zij hun selectie in België
hebben behaald.

GEBOORTEN:

Artikel 5:

De kwalificaties uitmuntend of zeer goed dienen behaald te zijn onder 2 verschillende keurmeesters
op een CAC- of CACIB-tentoonstelling. Hiervan dient minstens 1 maal "zeer goed" behaald te zijn in
een klas die meetelt voor CAC.

Op de lijst wordt, naast de geboortedatum van de pups eveneens de HD- en ED-beoordelingen van
de ouderdieren vermeld.

Hiervoor dienen de leden fokkers de volgende documenten aan de secretaris van de fokcommissie te
bezorgen:

kopie van de dek- en geboorteaangifte
kopie van HD A, B of C
kopie van ED-beoordeling indien vereist volgens het fokreglement van de BBSC-CBBB vzw-asbl
kopie van de nodigde tentoonstellingsuitslagen
indien voorhanden kopie van selectie
Artikel 6:
De leden fokkers dienen wekelijks, voor woensdag 21h00, de secretaris van de fokcommissie te
verwittigen hoeveel pups er nog beschikbaar zijn van het aangevraagde nest.
Aan de leden fokkers wordt gevraagd dadelijk de secretaris van de fokcommissie te verwittigen als
alle pups van het aangevraagde nest verkocht zijn.

Artikel 6bis:
Nesten waarvan 1 of beide ouders ED III heeft, kunnen niet op de lijst van geboren pups vermeld
worden.

PLAATSINGSDIENST:

Artikel 7:
Van Berners waarvoor een nieuwe thuis gezocht wordt, zal een lijst opgemaakt worden volgens
datum van aanvraag tot plaatsing. De aanvraag tot plaatsing gebeurt door de fokker/eigenaar, zijnde
een lid van de BBSC-CBBB vzw-asbl.
Artikel 8:
Tot 4 maanden wordt een Berner nog opgenomen in de lijst beschikbare pups. Vanaf de leeftijd van 4
maanden wordt hij automatisch opgenomen in de lijst plaatsingsdienst.

REUENLIJST:

Artikel 9:
Ieder lid kan zijn reu op de reuenlijst laten vermelden. Deze lijst zal alfabetisch opgemaakt worden
op naam van de eigenaars, met bij elke hond vermelding van geboortedatum, selectie,
kampioenstitels, HD- en ED-beoordeling (indien beschikbaar), ouders, HD- en ED-beoordeling ouders
(indien beschikbaar).
De reueneigenaars dienen hiervoor zelf hun hond schriftelijk op te geven bij de secretaris van de
fokcommissie en hem een kopie van de selectie, kampioenstitel(s), stamboom, HD- en EDcertificaten en tentoonstellingsuitslagen te bezorgen.

Artikel 10:
De reu dient minimaal te beschikken over:
een officieel gehomologeerde selectie, ofwel minstens 2 maal zeer goed op een CAC- of CACIBtentoonstelling onder 2 verschillende keurmeesters, en hiervan minstens 1 maal behaald in een klas
die meetelt voor CAC.
een officiële HD-beoordeling.
een officiële ED-beoordeling indien vereist volgens het fokreglement van de BBSC- CBBB vzw-asbl

Artikel 10bis:
Reuen met ED III of met een ALSH-stamboom kunnen niet op de reuenlijst vermeld worden.
Artikel 11:
Van de ledenfokkers zal de pupbemiddelaar een alfabetische lijst opmaken op naam van de fokker.
De fokkers die hierop vermeld willen worden dienen dit zelf aan de secretaris van de fokcommissie
door te geven.
Artikel 12:
Een lid kan op de fokkerslijst vermeld worden van zodra zijn pups geboren zijn, zijn nest in
aanmerking komt voor de lijst van geboren pups en de nodige documenten in het bezit zijn van de
secretaris van de fokcommissie. Van zodra men 2 jaar geen pups meer gehad heeft wordt men niet
meer op de fokkerslijst vermeld.

Artikel 13
Leden fokkers welke enkel met ouderdieren fokken met een niet-volledige stamboom (ALSHstamboom) worden niet op de fokkerslijst vermeld.

TE VERWACHTEN PUPS:

Artikel 14
De secretaris van de fokcommissie zal een lijst aanleggen van alle te verwachten nesten die bij de
ledenfokkers voorhanden zijn. Deze lijst zal opgemaakt worden in dalende volgorde van kwalificaties
die de reu en de teef hebben behaald:
reu en teef geselecteerd op schoonheid en karakter
enkel teef/reu geselecteerd op schoonheid en karakter
reu en teef twee maal uitmuntend
enkel teef twee maal uitmuntend
reu en teef één maal uitmuntend en één maal zeer goed
enkel teef één maal uitmuntend en één maal zeer goed
reu en teef minstens twee maal zeer goed
De kwalificaties uitmuntend of zeer goed dienen behaald te zijn onder twee verschillende
keurmeesters op een CAC- of CACIB-tentoonstelling. Hiervan dient minstens 1 maal "zeer goed"
behaald te zijn in een klas die meetelt voor CAC.
Op de lijst wordt, naast de geplande geboortedatum van de pups eveneens de HD- en EDbeoordelingen van de ouderdieren vermeld.
Hiervoor dienen de leden fokkers de volgende documenten aan de secretaris van de fokcommissie te
bezorgen:
kopie van de dek- en geboorteaangifte
kopie van HD A, B of C
kopie van ED-beoordeling indien vereist volgens het fokreglement van de BBSC-CBBB vzw-asbl
kopie van de nodige tentoonstellingsuitslagen
indien voorhanden kopie van selectie

Artikel 15
Nesten waarvan 1 of beide ouders ED III heeft, kunnen niet op de lijst van te verwachten nesten
vermeld worden.
Artikel 16
Dit reglement kan gewijzigd worden met een gewone meerderheid van stemmen op de algemene
vergadering van de BBSC-CBBB vzw-asbl.

Dit reglement voor pupbemiddeling werd goedgekeurd op de algemene vergadering van de BBSCCBBB vzw-asbl van 17 maart 2006.

