FOKREGLEMENT
1. ALGEMEEN
1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse
Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de
statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor
de Lang Stokhaar & Oudduitse Herder Vereniging (LSOHV).
Inhoudelijke aanpassingen van dit fokreglement kunnen uitsluitend
plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering
van de LSOHV.
1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten
bij de LSOHV en voor alle leden.
2. FOKREGELS
2.1. Verwantschap: Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in
relatie staan als: ouder-kind, (half)broer-(half)zuster en/of als
grootouder- kleinkind. Daarnaast mag de verwantschap coëfficiënt
de 8% niet overstijgen. De verwantschap coëfficiënt wordt getoetst
aan de gegevens in de daarvoor bestemde database van de
LSOHV. De toetsdatum is bepalend voor het percentage dat wordt
gevonden omdat de database geen statisch instrument is maar
voortdurend door nieuwe invoer wordt beïnvloed.
2.2. Herhaalcombinaties: De combinatie van dezelfde reu en teef
(dezelfde oudercombinatie) is maximaal twee maal toegestaan.
2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de
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dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
2.4. Aantal dekkingen:
Gelet op de doelstelling van de vereniging, het brede fokbeleid,
wordt geadviseerd het aantal nesten dat een reu in Nederland mag
voortbrengen op een maximum aantal van 5 te stellen. Geadviseerd
wordt om het totale aantal nesten voor een reu (inclusief dus nesten
in het buitenland) te beperken tot maximaal 10.
2.5. Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6. Gebruik niet aangekeurde dekreuen: Voor de inzet van niet
aangekeurde dekreuen is toestemming van het bestuur nodig en
moet aangetoond worden dat zij voldoen aan de volgende
voorwaarden: Een deugdelijk onderzoek naar heup- en
elleboogdysplasie (HD/ED), door bepaling middels röntgenfoto’s,
gemaakt en beoordeeld in overeenstemming met de regelgeving
van de LSOHV. Tevens dient een showresultaat te zijn behaald met
de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend of een vergelijkbare
buitenlandse waardering. In ieder geval moeten ze voldoen aan de
in hoofdstuk 4 opgenomen gezondheidsregels en in hoofdstuk 3
opgenomen welzijnsregels.
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende dekreuen):
Voor KI gelden de regels overeenkomstig de wet “het Houden van
Dieren” waarin wordt voorgeschreven onnatuurlijke dekkingen zo
veel mogelijk te voorkomen.
2.8. Kunstmatige inseminatie (sperma van overleden
dekreuen):
Als een gecertificeerde fokker voor een dekking het sperma gebruikt
van een overleden dekreu gelden de regels overeenkomstig de wet
“het Houden van Dieren” waarin wordt voorgeschreven
onnatuurlijke dekkingen zo veel mogelijk te voorkomen.
3. WELZIJNSREGELS
3.1. Minimum leeftijd teef:
De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 18
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maanden.
3.2. Maximum leeftijd teef:
De teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden
oud wordt.
3.3. Maximum leeftijd 1e dekking teef:
De teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan
60 maanden. Bij teven ouder dan 4 jaar wordt geadviseerd de teef
door een dierenarts te laten keuren.
3.4. Periodiciteit nesten:
Hiervoor gelden de regels overeenkomstig de wet “het Houden van
Dieren” waarin het volgende wordt voorgeschreven: Een hond krijgt
binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten
hoogste één nest.
3.5. Aantal nesten:
Een teef mag gedurende haar leven maximaal vijf nesten krijgen.
3.6 Natuurlijk werpen:
De geboorte moet plaatsvinden langs de natuurlijke weg. Indien er
twee maal een geboorte plaats vindt via keizersnede dan mag de
teef niet meer gebruikt worden voor de fokkerij.
4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek ouderdieren:
Gezondheidsonderzoeken vinden plaats door praktiserende
dierenartsen ingeschreven in het diergeneeskunde
register.
Bij een gezondheidsonderzoek worden een aantal zaken standaard
bekeken. In eerste instantie wordt er gekeken naar de algemene
indruk van het dier. Daarbij wordt gelet op het gewicht, de vacht en
het voorkomen van het dier. Verder worden de volgende delen van
de hond onderzocht namelijk oren, ogen, gebit, hart, longen en de
buikholte i.v.m. mogelijke afwijkingen van lever, milt, blaas, maag
en darmen. Van dit onderzoek worden aantekeningen gemaakt in
het bij de hond behorende Europees Dierenpaspoort.
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4.2. DNA onderzoek:
Vanaf 10 januari 2015 is de afname en registratie van DNA voor
puppen verplicht.
Vanaf 17 april 2016 is de afname en registratie van DNA voor
dieren die na deze datum door de LSOHV voor de fok worden
aangekeurd en goedgekeurd verplicht.
Geadviseerd wordt om van alle dieren waarmee gefokt wordt het
DNA vast te leggen.
Het DNA profiel zal in eerste instantie gebruikt worden voor bewijs
van afstamming en in een later stadium voor nader onderzoek van
gezondheid en vererving binnen het ras. Van een DNA afname zal
een aantekening worden gemaakt in de database van de LSOHV.
4.2.1 DNA afstammingscontrole:
Per 1 januari 2020 zal voor iedere geboren pup een
afstammingscontrole moeten plaatsvinden. Dit impliceert dat ook
van de ouderdieren het DNA moet zijn vastgelegd.
4.3 Degeneratieve Myelopathie:
Is gewijzigd in artikel 4.4.3.
4.4. Verplichte onderzoeken:
Op basis van onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen
binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren worden
onderzocht:
4.4.1 Heupdysplasie:
Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol van de Raad
van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland bij een uit
Nederland afkomstige hond, danwel overeenkomstig dit
onderzoeksprotocol indien de hond uit het buitenland komt, zijn
onderzocht op heupdysplasie waarbij de volgende combinaties zijn
toegestaan: A x A en A x B.

4.4.2 Elleboogdysplasie:
Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol van de Raad
van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland bij een uit
Nederland afkomstige hond, danwel overeenkomstig dit
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onderzoeksprotocol indien de hond uit het buitenland komt, zijn
onderzocht op elleboogdysplasie. Toegestaan is ED vrij en ED
grensgeval.
4.4.3 Degeneratieve Myelopathie:
Vanaf 17 april 2016 is het testen op DM voor dieren die na deze
datum door de LSOHV voor de fok worden aangekeurd en
goedgekeurd verplicht. Voor dieren die bij de DHCN voor de fok
werden aangekeurd geldt dit vanaf 01-01-2018.
Geadviseerd wordt om alle dieren waarmee gefokt wordt op DM te
testen.
Per 1 januari 2020 is het testen op DM voor ieder dier waarmee
wordt gefokt verplicht.
4.4.3.1 DM Lijder:
Met DM lijders mag niet worden gefokt.
4.4.3.2 Ouderdier DM Drager:
Wanneer één van de ouderdieren DM drager of niet op DM is
getest, moet er altijd een geteste DM vrije hond tegenover staan.
4.4.4 Hypofysaire Dwerggroei:
Vanaf 2 juni 2019 is het testen op Hypofysaire Dwerggroei voor
dieren die na deze datum door de LSOHV voor de fok worden
aangekeurd en goedgekeurd verplicht.
Geadviseerd wordt om alle dieren waarmee gefokt wordt op
Hypofysaire Dwerggroei te testen.
4.4.4.1 Ouderdier Hypofysaire Dwerggroei Drager:
Wanneer één van de ouderdieren Hypofysaire Dwerggroei drager of
niet op Hypofysaire Dwerggroei is getest, moet er altijd een geteste
Hypofysaire Dwerggroei vrije hond tegenover staan.
4.5 Epilepsie: Honden die lijden aan epilepsie mogen niet (meer)
voor de fokkerij worden ingezet.
4.6 Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI): Honden die lijden
aan EPI mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.
5. GEDRAGSREGELS
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5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen. Met
dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet
worden gefokt. Het onderzoek naar het gedragsdeel is
geïntegreerd in de exterieur keuring van de zogenaamde
aankeuring. Tijdens het keuren van het exterieur kijkt de
gedragskeurmeester mee naar de reacties van de hond. Op basis
hiervan kan de gedragskeurmeester een goede indicatie geven van
de hond of deze bijvoorbeeld angstig is of juist relaxed. Ook zal er
worden meegekeken naar het gedrag van de honden rondom de
keuring, op het moment dus dat ze moeten wachten tot ze aan de
beurt zijn. Op het fokcertificaat zal een aantekening van het
gedragsonderzoek worden geplaatst.
6. EXTERIEURREGELS
6.1. Algemeen:
Beide ouderdieren dienen aan de ras standaard te voldoen. Voor
de Duitse Herder Lang Stokhaar is dit de door de FCI vastgestelde
standaard. Voor de Oudduitse Herder is dat de standaard zoals
vastgesteld door het bestuur van de LSOHV.
6.2. Kwalificatie:
Fokdieren moeten na het behalen van de leeftijd van 15 maanden
een fokgeschiktheidsaankeuring georganiseerd door de LSOHV
hebben ondergaan. Ook moeten zij na het behalen van de leeftijd
van 12 maanden op een georganiseerde show de kwalificatie Zeer
Goed of Uitmuntend hebben behaald. Deze fokgeschiktheid wordt
definitief als het bestuur over alle bescheiden beschikt, pas dan zal
voor het fokdier een LSOHV Certificaat van Fokgeschiktheid
afgegeven worden.
Indien de hond de vereiste kwalificatie niet behaald heeft, mag de
hond eenmaal voor herbeoordeling worden aangeboden.
Reeds elders bij een Nederlandse Vereniging aangekeurde
fokdieren kunnen om overschrijving van het fokcertificaat vragen.
De eerder afgegeven fokgeschiktheid wordt dan door het bestuur
getoetst. Bij twijfel wordt er een herkeuring aangeboden. Deze
herkeuring zal bepalen of de eerder afgegeven Fokgeschiktheid
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(welke bij een andere vereniging heeft plaatsgevonden) wordt
overgenomen. Bij akkoord wordt er een aangepast LSOHV
Fokgeschiktheid Certificaat afgegeven.
7. FOKKERS
7.1. De vereniging kent leden en leden die tevens fokker zijn van de
vereniging. De status van een fokker van de LangStokhaar en
Oudduitse Herder Vereniging is af te lezen aan de door de
vereniging verstrekte kennelerkenning. Een kennelerkenning is het
bewijs van overeenstemming betreffende het fokbeleid van de
LSOHV en tevens een weergave van een grondig onderzoek naar
zowel de sociale als de hygiënische omstandigheden en naar de
plaats waar de pups worden geboren. De fokkers van de vereniging
staan op de website vermeld.
Fokkers aangesloten bij en met een kennelerkenning van de
LSOHV is het niet toegestaan ook voor andere verenigingen of
stichtingen te fokken op straffe van nietig verklaring van
fokcertificaten en kennelerkenning.
8. TOETSING EN INFO
8.1. Een fokreu of fokteef krijgt, nadat hij/zij aan alle voorwaarden
heeft voldaan en alle benodigde gezondheidsonderzoeken zijn
afgerond, een LSOHV Certificaat van Fokgeschiktheid.
8.2. Om een goede toetsing mogelijk te maken is het de
verantwoordelijkheid van de Fokker het bestuur te informeren over
elke voorgenomen combinatie/dekking en dat ten minste 14 dagen
voor de daadwerkelijke dekking.
8.3. De dekking dient binnen 14 dagen na de laatste dekking te
worden doorgegeven aan het bestuur.
8.4. De geboorte dient binnen 8 dagen te worden doorgegeven aan
het bestuur.
8.5. De fokker verleent medewerking aan een nestcontrole.
8.6. De fokker verstrekt bij de nestcontrole schriftelijk de namen en
adressen van alle eigenaren en overige gegevens van de pups om
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de te verstrekken stambomen te complementeren.
Indien bij de nestcontrole nog niet alle eigenaren bekend zijn,
worden deze gegevens z.s.m. doch uiterlijk 2 maanden na de
nestcontrole opgegeven.
8.6.1 De fokker verstrekt zo spoedig mogelijk de DNA certificaten
van de pups om de te verstrekken stambomen te complementeren.
8.7. Bij gegronde twijfel aan de afstamming van een, meerdere of
alle honden van een bepaald nest, wordt van de fokker verwacht
dat deze actief meewerkt aan afstammingscontrole door middel van
een DNA onderzoek. Wordt deze twijfel op grond van het onderzoek
gegrond verklaard dan zal de fokker worden belast met de
gemaakte kosten, in het andere geval zijn de kosten voor de
vereniging. Indien het DNA profiel al bekend is wordt aan de hand
van dat profiel de afstamming bepaald.
In verband met opname van artikel 4.2.1 afstammingscontrole komt
artikel 8.7 per 01-01-2020 te vervallen.
8.8. Vermelding van een kennel of kennelwebsite in het clubblad of
op de website van de vereniging staat alleen open voor leden die
fokken onder de vlag van de LSOHV.
9. KEURKLASSEN
9.1 De LSOHV maakt zich sterk voor het breed fokken. Een
belangrijk punt daarbij is om de fokdieren en hun nakomelingen zo
goed mogelijk te volgen gedurende hun leven. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen fokdieren met een stamboom van de
Raad van Beheer of een afstammingsbewijs van de eigen of een
andere rasvereniging. Om een goed inzicht te hebben en te houden
in inzet van ouderdieren heeft de vereniging de beschikking over
een uitgebreide database. In deze database worden honden
geregistreerd van zowel binnen als buiten de vereniging.
9.2 In het kader van het breed fokken kent de LSOHV drie
keurklassen:
Keurklasse A:
Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid
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van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor
de LSOHV fokgeschikte teef en een volledig door een Nederlandse
vereniging fokgeschikt verklaarde reu.
Keurklasse B:
Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid
van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor
de LSOHV fokgeschikte teef en een volledig door een Buitenlandse
vereniging aangekeurde en fokgeschikt verklaarde reu die voldoet
aan de eisen van dit fokreglement.
Keurklasse C:
Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid
van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor
de LSOHV fokgeschikte teef en een Buitenlandse reu die niet is
aangekeurd maar wel voldoet aan de overige eisen van dit
fokreglement en waarbij toestemming is verleend door het bestuur.

10. REGELS AFGIFTE PUPS
10.1. Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het
deugdelijk ontwormen en inenten of titeren van de pups volgens
gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de
dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort. De
voor ontwormen en enten vastgestelde schema´s zijn:
Ontwormen in de 3e, 5e en 7e week.
Enten in de 6e, 9e en 12e week hetgeen impliceert dat de laatste
twee entingen veelal zullen plaatsvinden bij de nieuwe pup
eigenaren.
10.2. Aflevering pups: De pups mogen niet eerder worden
afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. De pups dienen schoon,
voldoende op gewicht, ca. 5 kilo, en voor de leeftijd goed
gesocialiseerd te zijn.
11. PUPINFORMATIE
De pupinformatie is een dienstverlening van de vereniging aan de
fokkers en leden met als doel de kopers via de verschillende
variëteiten te informeren dat de fokkers en leden voldaan hebben
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aan het fokreglement.
11.1. Pupinformatie wordt alleen verstrekt over nesten waarvan aan
onderstaande voorwaarde is voldaan:
11.1.1. Het bestuur is door de fokker of het lid in het bezit gesteld
van de schriftelijke stukken waaruit blijkt dat volledig is voldaan aan
dit reglement.
11.2. De dekmelding wordt gepubliceerd tot aan de geboorte van
het nest.
11.3. Circa 10 weken na de geboorte gaan de pups automatisch
van de pup informatielijst af.
12. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
12.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
bestuur van de rasvereniging.
12.2. Door de leden als door het bestuur van de vereniging kunnen
ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld in de
Algemene Ledenvergadering
12.3. Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van
honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag
waarop dit reglement in werking treedt.
12.4. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of
werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding
van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de
werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
13. INWERKINGTREDING
13.1. Dit Fokreglement treedt in werking op 3 juni 2019
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