Het Fokreglement voor de Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging.
1 Dit fokreglement is opgesteld door de BSWV met als doel bij te dragen tot een gezonde populatie van
Saarlooswolfhonden.
2 Dit fokreglement is geldig voor alle leden van de BSWV.
3 Als iemand een nestje wil fokken dient deze dit aan te geven bij de fokcommissie of een bestuurslid.
Deze geeft het door aan de fokcommissie.
4 De fokcommissie kan dan gaan uitzoeken welke combinatie het beste is voor het ras en neemt contact
op met de fokster. Voor fokkers die zelf een dekreu hebben zal de fokcommissie de combinatie
bekijken en al dan niet hun goedkeuring geven. Deze moet ook voldoen aan de regels van het BSWV
reglment.
5 Fokkers die niet lid zijn van de vereniging worden wel geholpen, maar krijgen geen pupbemiddeling, wel
eventueel een vermelding op de website als zij dat aangeven. Hun honden moeten voldoen aan al de
verder genoemde punten en een kopie van de stambomen en onderzoeksuitslagen moeten naar de
B.S.W.V. gestuurd worden.
6 Als er eigenaren zijn die hun reu/ teef ter beschikking stellen voor een dekking dienen zij dit door te
geven aan de fokcommissie en hun een kopie van de stamboom en onderzoeksuitslagen bezorgen.
Er zijn enkele voorwaarden waaraan beide honden moeten voldoen:
7 Beide honden moeten voldoen aan de regels van Sint-Hubertus.
8 Beide honden moeten geröntgend zijn. De uitslag van het HD onderzoek moet minimaal een HD C zijn.
Een hond met HD C kan enkel gekoppeld worden aan een hond met HD A.
10 Beide honden moeten een officieel oogonderzoek hebben van maximum 12 maanden oud, waaruit
blijkt dat ze geen afwijkingen vertonen. Dit zolang het gen niet gevonden is waar de PRA vandaan komt.
Indien dit gen gevonden wordt zullen de honden daarop getest moeten worden.
Honden die niet vrij gegeven worden , mogen niet ingezet worden voor de fok.
11 Beide honden dienen getest te worden op het gen verantwoordelijk voor Dwerggroei. Honden die lijder
zijn van dit gen mogen niet gebruikt worden voor de fok.
Honden die drager zijn mogen nooit gecombineerd worden met een andere drager maar
enkel met een hond die vrij is. Een kopie van de officiële resultaten dient bezorgt te worden aan de
BSWV. Als de hond vrij is door vererving dient men de officiële resultaten van de ouderdieren te kunnen
voorleggen.
12 Beide honden dienen getest te worden op het gen verantwoordelijk voor Degeneratieve Myelopatie.
Honden die lijder zijn van dit gen worden bij voorkeur niet gebruikt voor de fok, indien deze honden per
uitzondering wel gebruikt worden, mogen deze enkel gecombineerd worden vrije honden.
Honden die drager zijn mogen nooit gecombineerd worden met een andere drager of lijder maar ook
enkel met een hond die vrij is.. Een kopie van de officiële resultaten dient bezorgt te
worden aan de BSWV Als de hond vrij is door vererving dient men de officiële resultaten van de
ouderdieren te kunnen voorleggen.

13 De hond moet verder in een goede conditie zijn en geen erfelijke gebreken vertonen:
Honden met testikel problemen, zoals monochide of cryptochide worden uitgesloten voor de fok.
Honden met tandproblemen zoals bv. het ingroeien van de hoektanden in de kaak bij een pup. Als dit
niet goed komt bij het blijvende gebit, deze hond liever niet gebruiken voor de fok.( liever broer/zus als
deze het niet hebben)
14 De fokcommissie zal elke combinatie grondig bestuderen. Als zij van mening zijn dat de lijnen van
beide honden te dicht bij elkaar liggen en dat deze combinatie nadelig kan zijn voor de gezondheid
van het ras, kan men deze combinatie afkeuren.
Een teef mag zeker niet gedekt worden door: haar vader, grootvader, (half)broer, zoon en kleinzoon.
Andere combinaties zullen per geval bestudeerd worden. De beslissing van de fokcommissie is hierin
binden.
Indien een combinatie afgekeurd wordt komt er geen vermelding op de site en kan er geen beroep
worden gedaan op de puppybemiddeling.
15 De minimale leeftijd voor een reu is 24 maanden.*
16 De minimale leeftijd voor een teef is 36 maanden.*( uitzonderingen zijn mogelijk mits toestemming en
overleg met fokcommissie)
17 Als een teef voor het eerst gedekt gaat worden is de maximale leeftijd 7 jaar, heeft zij al een nestje
gehad dan is de maximale leeftijd 8 jaar.*
18 Er mag maximaal 3x een nestje met een teef gefokt worden.* Een reu mag ook maximum 3 x met
succes ingezet worden voor de fok.
19 Herhalingscombinaties worden standaard niet toegestaan. Na goedkeuring van de fokcommissie kan bij
wijze van uitzondering de combinatie toegestaan worden.
20 Er moet telkens één loopsheid tussen de nestjes zitten.*( of 1jaar)
21 K.I. is toe gestaan maar houdt rekening met de regels die in het land van de dekking, en in het land van
vestiging gelden.( voorkom dat er geen stambomen afgegeven worden, dit kan gebeuren als er geen
goede formulieren bij zitten van de K.I.)
Qua gezondheid gelden dezelfde regels als bij een natuurlijke dekking.
22 Wij als club geven een advies prijs van € 1200,00 voor een pup.
23 Maak als fokkers goede afspraken over de betaling voor een dekking van de reu.
Zet het op papier en onderteken het beide.( dit is nog niet echt rechtsgeldig maar je staat wel wat
sterker als het onverhoopt fout mag lopen.)
24 Honden die uit het buitenland ingevoerd werden dienen alvorens ze worden ingezet voor de fok, officieel
aangegeven worden bij de desbetreffende instanties.

*Houdt rekening met de regels van het des betreffende land waar gefokt wordt.

