Fokprocedure
Als u van plan bent met uw teef een nest te gaan zetten, volgt u de volgende stappen:
1. Controleer in het verenigingsfokreglement of uw teef aan de door de Nederlandse
wetgever en onze vereniging gestelde eisen voldoet;
2. Neem ruim (minimaal 1 maand) voor de verwachte loopsheid van uw teef contact op
met de FBC om of advies te krijgen over een te gebruiken reu of om de door u
gewenste reu en de combinatie te laten beoordelen. De FBC beoordeelt de reu en de
combinatie op 6 aspecten, te weten wettelijke en genetische regels, dieren welzijn,
gezondheid van ouderdieren en nakomelingen, gedragskenmerken van de
ouderdieren, werkkwaliteiten, en exterieur eigenschappen en brengt op basis
daarvan een schriftelijk advies uit. Neem s.v.p. de termijn in acht, ook als u reeds een
reu hebt uitgekozen, zodat u op basis van het advies uw definitieve keuze kunt
maken. Vul het digitale Fokaanvraagformulier Nederlandse Korthals-Griffonclub
in en mail dit naar FBC@griffonkorthals.nl.
3. Als de keuze is gemaakt ,neemt u contact op met de eigenaar van de reu en maakt
daarmee uw afspraken (plaats van dekking, aantal dekkingen, vergoeding, eventuele
beschikbaarheid van de reu op nestpresentaties van de NKGC etc.) Als de keuze
daardoor definitief is, meldt u de voorgenomen dekking aan zowel bij de FBC, als bij
de webmaster Webmaster@griffonkorthals.nl . De voorgenomen dekking wordt dan
vermeld op de website, terwijl de pupbemiddeling van de NKGC is geïnformeerd.
4. Als de teef is gedekt (NB eventueel kan de FBC u nader informeren over het optimale
dekkingsmoment en de dan te volgen procedure) meldt u dit aan de webmaster, die
de status van de combinatie op de website dan aanpast naar “gedekt”.
5. Als blijkens veterinair onderzoek de dekking is geslaagd, meldt u dit en de verwachte
geboortedatum aan de webmaster, die de status aanpast naar “nest verwacht op..”
6. Als de teef is bevallen (NB eventueel kan de FBC u nader informeren over de
procedure rond de bevalling) , meldt u dit via het van de FBC ontvangen
meldingsformulier aan de FBC en de webmaster. Aan de webmaster geeft u ook door
hoeveel teven en reuen nog voor eventuele gegadigden beschikbaar zijn. De
pupbemiddeling van de NKGC is hiermee ook geïnformeerd en zal vermoedelijk
contact met u opnemen. Op de website wordt de geboorte vermeld.
7. De FBC neemt contact met u op voor een nestkeuring ongeveer in de 7e week na de
bevalling. Alle pups worden dan op met het oog zichtbare kenmerken gecontroleerd.
Ook hiervan krijgt u een schriftelijke rapportage. (NB dit betreft geen puppy gedrag
test. Als u bijvoorbeeld voor uw selectie daar behoefte aan hebt, kan de FBC u in
contact brengen met professionele gedrag testers.).
8. De FBC kan u desgewenst– bij voorkeur vóór de bevalling- van advies dienen over
de procedure tussen de bevalling en de aflevering aan de nieuwe eigenaren
(aanmelding bij de Raad van Beheer voor het verplichte chippen, dna-onderzoek,
stamboom, voor de socialisatie van de pups, de omgang met de potentiele
eigenaren, de noodzakelijke inentingen etc.).
9. De NKGC biedt aan al uw pup kopers die nog geen lid zijn (geweest) van de
vereniging een gratis kennismakingslidmaatschap aan van (ongeveer) een jaar.
Tijdens de nestkeuring (zie 7) krijgt u de daarvoor aan de kopers te overhandigen
brief.
10. Tenslotte is het raadzaam uw afspraken met de kopers van uw pups schriftelijk vast
te leggen. U kunt daarvoor desgewenst gebruik maken van het model
verkoopovereenkomst dat elders op de site is te vinden.

11. Een fokker die zich bij het fokken committeert aan de regels van het VFR en het
reglement FBC, en een positief of geen bezwaar advies op de combinatie heeft
gekregen van de FBC mag in interne en externe uitingen vermelden dat zijn nest “is
gefokt in overeenstemming met het fokbeleid van de NKGC”.
De kosten die de NKGC voor bovengenoemde werkzaamheden heeft, worden grotendeels
gedragen door de vereniging. Aan u als fokker wordt bij het aanvragen van het sub 2
bedoelde advies een bijdrage van € 25,-- gevraagd. Het bedrag wordt gerestitueerd als blijkt
dat de dekking niet is gelukt of de teef is leeg gebleven.

