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1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Ierse Wolfshond Club, hierna te noemen de vereniging beoogt
bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Ierse Wolfshond zoals deze zijn verwoord
in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Ierse Wolfshond Club.
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de
Nederlandse Ierse Wolfshond Club op 29 maart 2019. Inhoudelijke aanpassingen van dit
Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene
ledenvergadering van de Nederlandse Ierse Wolfshond Club.
1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Nederlandse Ierse Wolfshond Club
voor het ras Ierse Wolfshond, woonachtig in Nederland.
1.2.1 Leden woonachting in het buitenland die in aanmerking willen komen voor publicatie dek- en
geboortebericht en pup informatie dienen te voldoen aan de eisen van het land van herkomst.
Daarnaast dienen zij te voldoen aan de in dit vfr opgenomen gezondheidseisen van de ouderdieren.
Eveneens dienen zij zich via een schriftelijke verklaring te conformeren aan voornoemde voorwaarden.
1.3. Het bestuur van de Nederlandse Ierse Wolfshond Club verplicht zich, de door de Algemene
Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van
het KR, die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond door te voeren in het
Verenigingsfokreglement. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1. behoeven deze wijzigingen
niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente
wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van Nederlandse Ierse Wolfshond Club hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit vfr genoemde definities gelden de omschrijvingen
zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement en het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het
Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS
Artikel Vlll.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1 Een teef mag niet worden gedekt door haar:
●
grootvader,
●
haar vader,
●
haar broer,
●
haar zoon,
●
haar kleinzoon,

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden
ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
●

of haar halfbroer.

2.2.
Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan
2.3.
2.4.

Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu moet op de dag van de dekking tenminste 18 maanden (1,5 jaar) zijn.
Aantal dekkingen:
●
vanaf 18 maanden tot 72 maanden (1,5 jr. tot 6 jr.): 2 geslaagde dekkingen per kalenderjaar.
●
vanaf 72 maanden (6 jaar) onbeperkt, bij gebleken fysieke en mentale gezondheid, negatieve
hartonderzoeksresultaten en wanneer nakomelingen geen mogelijk erfelijke gebreken blijken te
hebben ontwikkeld.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven
in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB ( artikel lll. 14 KR).
Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor KI, telt dit mee als een ‘dekking’.
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NB 3: Inzet oudere reuen in fokkerij
Het verdient aanbeveling om reuen ouder dan 84 maanden (7 jaar) in te zetten in de fokkerij bij gebleken
mentale en bewezen fysieke gezondheid, negatieve ECVIM hartonderzoekresultaten, vrij van diverse vormen
van kanker, epilepsie, nierfalen, auto-immuniteit en aan auto-immuniteit gerelateerde ziekten.
2.5.
2.6.

2.7.

Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
Gebruik buitenlandse dek reuen
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde dek reu, die wel
in een door de FCI erkend stamboekhouding staat ingeschreven, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan
de eisen van het land van herkomst.
Indien mogelijk dient de reu voorzien te zijn van een negatief ECVIM hartonderzoek resultaat.
Het hartonderzoekresultaat mag op de dag van de dekking niet ouder zijn dan 1 (één) jaar.
Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dek reuen)
Als een fokker van de NIWC voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden
dek reu, dan gelden voor deze dekking de regels van de VFR alsof het een natuurlijke dekking van de dek reu
betreft.

3. WELZIJNSREGELS ( Artikel Vlll. 1 KR)
3.1.
Minimum leeftijd teef
Een teef mag niet worden gedekt worden vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden
(2 jaar) heeft bereikt.
3.2.
Maximum leeftijd teef
Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij
de leeftijd van 72 maanden (6 jaar) heeft bereikt.
3.3.
Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop
zij de leeftijd van 96 maanden (8 jaar) heeft bereikt.
3.4.
Een teef mag niet meer gedekt worden na de dag waarop haar derde (3de) nest is geboren
3.5.
Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van
twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
3.6.
Indien de geboorte van het nest voor de 2e maal operatief, door middel van een keizersnede
(Sectio Caesarea) heeft plaatsgevonden, wordt de teef niet meer voor de fokkerij ingezet.
3.7.
Aspirant fokkers zullen begeleidt worden door een door het bestuur hiertoe aangewezen ervaren
Ierse Wolfshond fokker bij het fokken van de eerste drie (3) nesten.
3.8.
Drachtige teven bevallen in principe in de huiselijke kring bij de fokker. Ter advisering en oriëntatie zullen
leden van het bestuur in overleg met de fokker het nest bezoeken of iemand die door het bestuur hiertoe
is aangewezen. De fokker verleent dan toegang tot het nest.
4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.
Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van

ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of
goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die
erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze
onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2.

Verplicht screeningonderzoek
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het
ras vastgesteld en moeten de ouderdieren voor de dekking worden onderzocht op:
●
Nederlands gefokte ouderdieren dienen op Portal Systemische Shunt (PSS/ levershunt)
onderzocht te zijn.
●
Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) en/of elke andere vorm van mogelijk erfelijke hartafwijkingen
cq. hartaandoeningen.
Voorwaarden onderzoeken:
Portal Systemic Shunt onderzoek (levershunt screening)
●
puppen dienen tussen de 7de en 9de levensweek op PSS (levershunt) te worden onderzocht;
●
puppen met levershunt worden uitgesloten van de fokkerij, verkoop of plaatsing
●
puppen met een mogelijk enzymenprobleem kunnen na extra onderzoek, ammoniaktolerantie
test en/of ECHO in overleg met NIWC geplaatst dan/wel verkocht worden.
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Levershuntwaarden
●
0 – 100 Umol = vrij van levershunt;
●
100 – 120 Umol = verdacht van levershunt en/of enzymenprobleem, herprikken dan/wel echo en
ammoniak tolerantie test noodzakelijk;
●
vanaf 120 Umol = levershunt, uitgesloten van de fokkerij, verkoop of plaatsing.
NB: In het kader van DNA-vervolgonderzoek verdient het de voorkeur om het onderzoek naar Portal
Systemic Shunt (levershunt) uit te laten voeren op de Universiteit Utrecht olv. Prof. dr. J. Rothuizen.
Hartonderzoek
Het hartonderzoek dient conform het hiertoe Europees opgestelde ECVIM onderzoeksprotocol en
bijbehorend puntenwaarderingsysteem bij voorkeur uitgevoerd te worden door een veterinair cardioloog
of een internist en radioloog. Gelet op het DNA-vervolgonderzoek naar DCM én botkanker adviseert de
NIWC het hartonderzoek bij voorkeur uit te laten voeren door: dr. Andrea Vollmar, ECVIM cardioloog.
Puntenwaardering hartonderzoek
Conform bovenstaand onderzoeksprotocol en puntenwaardering is onderstaande puntenwaardering van
toepassing met betrekking tot inzetten dan/wel uitsluiting fokkerij van dekreu/ fokteef
• 0 punten
: mag ingezet worden in de fokkerij.
• 1 – 4 punten
: mag ingezet worden in de fokkerij, tenzij cardioloog anders adviseert;
• 5 of meer punten : uitgesloten van fokkerij.
Hartonderzoek (potentiële) fokdieren
• potentiële dek reuen dienen vanaf de leeftijd van 18 maanden ( 1.5 jaar) het hartonderzoek te
ondergaan;
• potentiële fokteven dienen vanaf de leeftijd van 24 maanden (2 jaar) het hartonderzoek te ondergaan.
Geldigheidsduur hartonderzoeksresultaat
Ten tijde van de dekking mag het hartonderzoeksresultaat van Nederlandse ouderdieren niet ouder zijn
dan één (1) jaar.
4.3.

4.4.

5.
5.1.

Aandoeningen
Met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
● Portal Systemische Shunt (PSS/ levershunt)
● DCM en/of elke andere mogelijke erfelijke hartafwijking/hartaandoening
● Epilepsie
● Auto-immuun ziekte en/of aan auto-immuun gerelateerde ziekte
Diskwalificerende fouten
Met honden die ernstig angstig of agressief gedrag/temperament vertonen mag niet worden gefokt5.

5.2.

GEDRAGSREGELS
Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs
van het betreffende ras mag worden verwacht.
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing

6.
6.1.

WERKGESCHIKTHEID
Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7.
7.1.

EXTERIEURREGELS
Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal eenmaal (1 x) keer hebben deelgenomen aan een door
de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed
(ZG) hebben behaald.
7.1.1. Indien er op een door een Kynologenclub georganiseerde expositie een ras specialist keurt en deze daar
mag kwalificeren dan geldt een aldaar behaalde ZG ook.
7.1.2. Het bestuur kan in het belang van de verbreding van de genenpool bij goede onderbouwing dispensatie
verlenen op het ontbreken van een officiële kwalificatie.
7.2.
Fokgeschiktheidskeuringen: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.
7.3.
Voorwaarden verkrijgen pup informatie:
Voor het verkrijgen van pup informatie en het publiceren van dek- en geboortebericht dient een bij de
NIWC geregistreerde fokker binnen 14 (veertien) dagen na de dekking aan de commissie fokkerij en
gezondheid toe te sturen:
7.3.1 kopieën van de stamboom van ouderdieren;
7.3.2 kopieën hartonderzoekresultaten beide (ingeval van Nederlandse) ouderdieren;
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7.3.3.
7.3.4.

7.3.5.
7.3.6.

kopie van DNA-profiel van moeder- en vaderhond;
indien mogelijk kopie DNA-profiel van de in het buitenland gefokte en wonende vaderhond,
dit is alleen van toepassing zolang het DNA profiel in land van herkomst vaderhond nog niet
verplicht is.
bij een dekking middels KI een verklaring van de behandelende dierenarts.
binnen 10 weken na de geboorte van de puppen de levershuntscreening resultaten.

7.4.

Publicatie resultaten gezondheidsonderzoeken:
● Shamrock
● NIWC-website
● Irish Wolfhound pedigree website

7.5.

Publicatie kennelgegevens, dek meldingen en geboorteberichten:
Indien een bij de NIWC geregistreerde fokker voldoet aan dit VFR dan verzorgt de NIWC de publicatie
van:
● kennelpagina op NIWC website
● dek meldingen in: Shamrock; op NIWC-website;
● geboorteberichten in: Shamrock, op NIWC-website.

8.
8.1.

REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
Ontwormen en enten:
De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare
veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor
Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn
van een unieke ID-transponder (Microchip)
Aflevering pups:
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan na de leeftijd van 8 (acht) weken.
Puppen mogen niet afgeleverd worden beneden de leeftijd van 8 (acht) weken.
Tussen de eerste inenting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moet minimaal 7 (zeven) dagen
zitten.
Fokker stelt bij aflevering pups aan nieuwe eigenaar ter beschikking:
8.3.1. de fokker zorgt voor een volledig door de dierenarts ingevuld inentingsboekje bestemd voor de
pupkoper.
8.3.2. de pups groeien op bij de fokker in huiselijke kring en worden goed gesocialiseerd.
8.3.3. kopieën van de stamboom van beide ouderdieren;
8.3.4. kopieën van officiële uitslag ECVIM hartonderzoek van beide ouderdieren;
8.3.5. kopie van officiële uitslag levershuntscreening van de pup;
8.3.6. een door verkoper en koper gedateerde en ondertekende koopovereenkomst;
8.3.7 een informatie boekje van de fokker over hetgeen van belang is voor het goed opgroeien van pup.

8.2.

8.3.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van nesten die geboren worden uit
een teef gedekt
op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
Gezondheidsuitslagen, exterieurkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de
inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking
van dit reglement te zijn inbegrepen.
In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde
combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op
basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.
Indien een lid van de NIWC dit verenigingsfokreglement overtreedt zal het bestuur na het plegen van hoor
en wederhoor in redelijkheid en billijkheid oordelen en indien noodzakelijk
één van onderstaande sancties toepassen.
● Waarschuwing
● Berisping
● Schorsing
● Opzegging
● Ontzetting
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