Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond.
Mevr.C.F.van der Giessen,
Lobelialaan 22,
2555 PH Den Haag
tel.070-3230215

Geachte fokker,
Hartelijk dank dat u wilt medewerken aan het Terugfokprogramma van de
Hollandse Smoushond.
Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk tot een gezond ras te komen.
Zoals u weet heeft de Hollandse Smoushonden Club (HSC) in samenspraak
met de Stichting Terugfokprogramma Holandse Smoushond (TFP) een
Verenigingsfokreglement opgesteld dat is goedgekeurd door de Vereniging
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB), bevestigd in
de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de HSC.
1. U ontvangt na aanvraag bij het begin van de loopsheid van uw teef een
overzicht van een aantal reuen die voor uw teef als fokpartner in
aanmerking komen.
2. U legt zelf het contact met de eigenaar van de reu van uw keuze en maakt
een afspraak voor de datum dat uw teef vermoedelijk willig zal zijn.
Voor veel teven is dat tussen de 10e en de 12e dag vanaf het begin van
de loopsheid. Er zijn echter vele uitzonderingen op deze regel.
3. Het dekgeld bedraagt € 60,- te voldoen direct na een geslaagde dekking
en is niet afhankelijk van het feit of uw teef wel of niet drachtig wordt.
4. Bij de dekking moet het dekaangifte formulier door de eigenaar van de
reu en de eigenaar van de teef ondertekend worden. Let u erop dat alle
gegevens (zoals naam en nummer) zeer nauwkeurig van de stambomen
en registratiebewijzen worden overgenomen om geen problemen te
krijgen.
5. Binnen 3 weken na de dekking moet deze dekaangifte opgestuurd worden
naar de RvB. De fokker ontvangt hierna een reeds gedeeltelijk ingevulde
geboorteaangifte formulier terug.
6. U bericht het terugfokprogramma zodra de teef gedekt is. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u ook daar steeds terecht.
7. Direct na de geboorte bericht u dit ook weer aan het terugfokprogramma.
Zo mogelijk zullen vertegenwoordigers hiervan uw nest bezoeken,
beschrijven en fotograferen.

8. Binnen 10 dagen na de geboorte moet de geboorteaangifte, waarop het
aantal levende pups, de geboortedatum, het geslacht van iedere pup en de
naam van iedere pup terug gestuurd worden naar de RvB.
9. De RvB stuurt de fokker een acceptgiro die per omgaande betaald moet
worden.
10.Tussen de 5 en 7 weken na de geboorte komt de chipper de pups chippen,
wangslijmvlies afnemen en de nestgegevens controleren. Deze zal u
vragen naar uw lidmaatschapskaart, uitgegeven door de HSC. Deze
wordt per post opgestuurd mits u de contributie van dat jaar heeft
betaald. De teef moet bij dit bezoek aanwezig zijn! Bij uitzondering komt
de chipper later. In afwachting van de komst van de chipper moeten alle
pups aanwezig blijven!!
11.Op de leeftijd van ongeveer 7 weken zal het nest weer worden
beschreven en gefotografeerd door een vertegenwoordiger van het
terugfokprogramma.
12.Het is van belang de koper mee te delen dat in principe van iedere pup
verlangd wordt dat ook zij deelnemen aan het terugfokprogramma mits
gezond en goed van karakter, dwz dat zij tenminste eenmaal beschikbaar
zijn voor een dekking respectievelijk dat er eenmaal een nestje gefokt
wordt. Tevens verplicht de koper zich een “jonge honden evaluatie terug
kom dag” te bezoeken en ook daarna iedere ziekte, kwaal of calamiteit te
melden.
13.Met inachtneming van deze regels kunt u uw pups plaatsen door ze
beschikbaar te stellen voor de liefhebbers van de wachtlijst.
14.Met alle nieuwe eigenaren moet u een koopovereenkomst afsluiten
waarin de afspraken staan vermeld. Hiervan krijgt u een voorbeeld
toegestuurd.
15.De maximale verkoopprijs van de pups is vastgesteld op € 300,inclusief vaccinaties, stambomen, chippen, swappen (=wangslijmvlies
afnemen voor ouderschapscontrole) edg. In overleg met uw dierenarts
worden uw pups gevaccineerd en ontwormd.
16.Een gift aan het terugfokprogramma van 5 euro per pup wordt zeer
gewaardeerd en gebruikt voor onderzoek naar onverhoopte erfelijke
gebreken binnen het bestand.
Met klem verzoeken wij u u te houden aan bovenstaande richtlijnen. Wij zijn
ervan overtuigd dat dit de enige manier is om broodfokkers niet
geinteresseerd te krijgen in ons ras.
Namens het Terugfokprogramma Hollandse Smoushond
C.F.van der Giessen.

