
 

  Border Collie Club Nederland   
Commissie Fokkerij en Hondenregistratie 

Border Collie Club Nederland Kamer van Koophandel: 40119712. Aangesloten bij de ISDS. Erkend door, en lid van, de RvB. 

Procedure “Buitenlandse reuen” 
Het komt geregeld voor dat iemand voor een dekking een reu wil gebruiken van een buitenlandse 
eigenaar die geen lid is van de BCCN. Vraag is dan welke fokregels van toepassing zijn met betrekking 
tot zo’n reu en welke procedure er geldt. De regels in het Fokreglement staan namelijk nogal gespreid 
(artikelen 4, 5, 6 -en dan in het bijzonder 6.4-, 7 en 8) wat de leesbaarheid niet ten goede komt. 
Hieronder volgt daarom een samenvatting: 

1. De reu moet zijn ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding; 
2. Hij moet voor de dekking onderzocht zijn op voor de Border Collie relevante erfelijke 

oogafwijkingen (zoals Cataract, PRA, CEA en Distichiasis) door een door de FCI erkende 
instantie of dierenarts. Alleen een DNA test is niet voldoende omdat hierbij alleen nog op CEA 
kan worden getest. De uitslag dient te zijn “vrij” of als de hond nog geen 4 jaar is tenminste 
“voorlopig vrij”. Het onderzoeksrapport dient voor of op de dag van de dekking te zijn afgegeven. 

3. Hij moet onderzocht zijn op Heupdysplasie door een door de FCI erkende instantie of dierenarts. 
De uitslag dient te zijn A of B. 

4. Hij mag niet in een directe relatie staan tot de teef, bijv. ouder-kind of (half)broer- (half)zus. 
5. Ten tijde van de dekking dient hij tenminste anderhalf jaar te zijn. 
6. Hij mag niet meer dan 4 nesten in het betreffende jaar hebben voortgebracht of in zijn hele leven 

niet meer dan 24 nesten. 
7. Hij mag niet lijden aan epilepsie of OCD (Osteo Chondritis Dissecans) 
8. Als hij de kleur merle heeft mag de teef dat niet hebben. 
9. Hij moet voldoen aan de keuringseisen voor aanleg en functioneel exterieur. Bij voorkeur door 

middel van een keuring in Nederland. Is dat niet mogelijk dan beslist de CFH aan welke 
voorwaarden dan moeten worden voldaan. 

Als het gaat om een buitenlandse eigenaar die lid is van de BCCN òf om een Nederlandse eigenaar òf 
om een reu die is ingeschreven in het NHSB, gelden altijd de voorwaarden voor Nederlandse reuen. 

Procedure: 
In geval van dekking door een buitenlandse reu van een buitenlandse eigenaar die geen lid is van de 
BCCN, dient de eigenaar van de te dekken teef bij de CFH (cfh@bccn.nl ) hiervoor toestemming te 
vragen. 
 
Daarbij dienen de volgende documenten te worden overlegd: 

• stamboom van de reu; 
• uitslagen van oogonderzoeken; 
• uitslag van het onderzoek op HD; 
• een verklaring van een dierenarts dat de hond niet lijdt aan een van de uitsluitingsgronden voor 

de fokkerij, dat wil zeggen dat er geen sprake is van: 
o cryptorchide reu 
o monorchide reu 
o ondervoorbeet 
o bovenvoorbeet 
o scheef gebit 
o knikstaart 
o korte staart 
o het ontbreken van meer dan 2 pre-molaren, 

• dan wel het bewijs dat op door de FCI gereglementeerde exposities tenminste tweemaal de 
kwalificatie “zeer goed” te hebben behaald onder verschillende voor het ras bevoegde 
keurmeesters. 

• Zo mogelijk andere informatie betreffende exterieur en aanleg voor schapendrijven. 

http://www.bccn.nl/�
http://www.isds.org.uk/�
http://www.raadvanbeheer.nl/�
mailto:cfh@bccn.nl�
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In alle andere gevallen van dekking door een buitenlandse reu wordt de eigenaar van de 
teef dringend verzocht om dit mee te delen aan de CFH teneinde problemen bij de 
nestcontrole te voorkomen. 
 
 
6 januarie 2010, Commissie Fokkerij en Hondenregistratie van rasvereniging Border Collie Club 
Nederland www.bccn.nl/. 
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