IERSE SETTER CLUB - FOKREGLEMENT
Versie : 01/05/2013
NAAST DE REGLEMENTEN OPGELEGD DOOR DE FCI EN DE KMSH,
ZIJN VOLGENDE FOKVOORWAARDEN VAN TOEPASSING VOOR DE FOKKER LID VAN DE
IERSE SETTER CLUB VAN BELGIË
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Fokt met honden die voldoen aan de fokvoorwaarden.
Het dekbericht binnen de 7 dagen na dekking te sturen naar het FAC secretariaat. Men heeft de keuze
dit onmiddellijk of na 4 weken op de website te laten plaatsen.
Het geboortebericht + een kopie van de dek- en geboorteaangifte van de KMSH binnen de 14 dagen na
de geboorte te sturen naar het FAC secretariaat.
De teef vrij houdt van parasieten en wormen en ze tijdig tegen de bekende ziekten inent. Hetzelfde geldt
voor de bij hem / haar geboren pups.
De pups tenminste tweemaal ontwormt gedurende de periode van verblijf bij de moeder.
De pups houdt tot een leeftijd van minstens acht weken.
De koper een menulijst meegeeft en met raad en daad bijstaat bij de opgroei van de pup.
Informeert bij de kopers of de nodige inentingen zijn gebeurd.
De kopers verzoekt hem/haar op de hoogte te brengen indien er een nieuwe thuis moet gezocht worden
en hiervoor zal bemiddelen.
Zich ertoe verplicht erfelijke gebreken, puppysterfte of moeilijkheden aan het secretariaat van de FAC
(Fok Advies Commissie) te melden.
Een volgregister bijhoudt met aanduiding van de chip nummer van de pups, de naam en adres van de
kopers en een dubbel van deze lijst overmaakt aan het FAC-secretariaat.
Geen commercieel honden fokbedrijf uitbaat.
Alles in het werk stelt opdat door hem gefokte honden niet in het commerciële- of proefdierencircuit
terechtkomen. Indien men publiciteit maakt via zuiver commerciële websites moet deze in de eerste
plaats correcte informatie zijn. Verder moet men vermelden dat men lid is van de Ierse Setter club
België en fokt volgens de fokreglementen. Link naar ISC website eveneens bijplaatsen. Naam van de
website(s) waar men publiciteit maakt doorgeven aan Fac secretariaat.
Alles in het werk stelt opdat door hem gefokte honden die buiten zijn weten om toch in het
commerciële- of proefdierencircuit terechtgekomen zijn eruit te halen.
De vereniging op de hoogte brengt van negatieve ervaringen opgedaan met malafide kopers of aspirantkopers.
Zich ertoe verplicht de leden van de FAC toe te laten zijn nesten te bekijken.
Nesten geboren uit ouderdieren die niet voldoen aan de fokreglementen, of nesten geboren bij fokkers
die niet voldoen aan de aan hen door de ISC gestelde eisen worden niet bemiddeld door de vereniging,
los van andere sancties!
Er mag enkel nog gefokt worden met CLAD-vrije honden. De ouderdieren moeten aan de beschikbare
DNA-test onderworpen zijn, tenzij deze dieren afstammen van door DNA-geteste vrije dieren.
Dit laatste dient door de eigenaar eveneens met de nodige documenten gestaafd te worden.
Enkel voor de rode Ierse setter.
Een hond die vrij is van LOPRA Rcd-4 mag gepaard worden met een drager en in een uitzonderlijk
geval een lijder. Fokken met een drager is toegestaan van 01/11/2011 tot 01/11/2021. De fokker is
verplicht alle pups in het nest DNA te laten testen op LOPRA Rcd-4 en de uitslagen over te maken aan
de FAC en aan de koper.
Fokken met een lijder is toegestaan van 01/11/2011 tot en met 01/11/2016 (uiterste datum van
dekking).
In het kader van de wetenschappelijke vooruitgang ter bestrijding van erfelijke afwijkingen, wordt
aangeraden om de ouderdieren aan de beschikbare DNA-testen te onderwerpen, tenzij deze dieren
afstammen van door DNA- geteste vrije dieren.
De fokker verplicht zich ertoe, de koper te informeren omtrent de bij die pup gekende problemen.
De uitslagen van de verplichte onderzoeken moeten gemeld worden aan het FAC-secretariaat via het
voorziene ISC-formulier of andere, samen met een kopie van de officiële resultaten/attesten. De
resultaten van de verplichte onderzoeken worden automatisch gepubliceerd.
Enkel voor de Rood-witte Ierse setter
Een hond die vrij is van Von Willebrand ziekte mag gepaard worden met een drager. Fokken met
een drager is toegestaan van 01-05-2013 tot en met 31-12-2017 (uiterste datum van de dekking).
In dit geval is de fokker verplicht alle pups in het nest DNA te laten testen op de Von Willebrand
ziekte en de uitslagen over te maken aan de FAC en aan de koper. Lijders mogen niet gebruikt worden
in de fokkerij.
Extra punt : sterke aanbeveling voor de fokkers van de Rood-Witte Ierse Setter.
a) Pups behouden tot de leeftijd van 12 weken om de evolutie van de pups op een degelijke manier te
kunnen evalueren.
b) Geen combinatie van 2 honden met dezelfde afwijking wat betreft kleur en type.
c) Vermijden tweemaal dezelfde combinatie te maken.
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Ingeschreven zijn in de LOSH of de ALSH of in een door de KKUSH en FCI erkend buitenlands
stamboek.
De reu mag dekken als de uitslag van de HD bekend is op het FAC-secretariaat en mag tussen zijn 13e
en 24 ste maand niet meer dan 3 dekkingen verrichten in België.
De reu moet tenminste:
a) of twee maal een uitmuntend behalen onder twee verschillende keurmeesters op
kampioenschaptentoonstellingen erkend door de FCI in binnen- of buitenland, of op een door een
erkende Ierse Setter Club georganiseerde clubmatch met CAC, of een door een erkende Ierse Setter
Club georganiseerde Jongehondendag. In landen waar geen kwalificaties gegeven worden, dient
men “2x geplaatst op een CC-show” vanaf juniorklas te behalen, het bewijs van plaatsing te
bezorgen aan het FAC-secretariaat.
b) of voorgesteld worden op een door de Ierse Setter Club België ingerichte keuring waar hij bij twee
keurmeesters "uitmuntend" moet behalen. Van deze mogelijkheid wordt slechts gebruik gemaakt in
uitzonderlijke gevallen. Zoals o.a. indien een reu waardevol is voor het ras, maar niet kan
meedingen op tentoonstelling als gevolg van een ongeval, vb. staart gebroken/geamputeerd,
manken…
c) of één maal een uitmuntend behalen op een kampioenschaptentoonstelling erkend door de FCI in
binnen- of buitenland, of op een door een erkende Ierse Setter Club georganiseerde clubmatch met
CAC of een door een erkende Ierse Setter Club georganiseerde Jongehondendag en tenminste één
maal een klassementsprijs behalen met minimum ZG, of een kwalificatie van natuurlijke
hoedanigheid (CQN) op een CAC-veldwedstrijd in binnen- of buitenland, erkend door de FCI.
De reu moet geröntgend zijn op HD met als beoordeling A, B of C volgens FCI–beoordeling.
Beoordeling uit Engeland, de scores worden overgezet volgens FCI-normen en met als geldige norm de
minst goede heup.
Reuen met een C-beoordeling mogen geen teven dekken die ook een C-beoordeling hebben.
Reuen die aan een erfelijke en/of gezondheidsbelastende afwijking lijden mogen niet voor de fokkerij
gebruikt worden, ook niet indien deze door middel van een heelkundige ingreep hersteld werd.
De reu mag geen teven dekken welke niet voldoen aan de fokreglementen van de Ierse Setter Club
België, ongeacht of deze in het bezit zijn van leden of niet-leden van de Ierse Setter Club België.
De eigenaar van de reu verplicht zich ertoe erfelijke gebreken, puppysterfte of moeilijkheden aan het
FAC-secretariaat te melden indien de eigenaar van de teef geen lid is van de Ierse Setter Club België.
De reu moet op het ogenblik van de dekking in een goede gezondheid verkeren.
De reu moet vrij van CLAD zijn. Dit door DNA-getest te zijn op CLAD, of vrij zijn door afstamming.
Dit laatste dient door de eigenaar eveneens met de nodige documenten gestaafd te worden.
De reu moet een genetische DNA-code (ISAG 2006) ondergaan hebben. Dit laatste dient door de
eigenaar eveneens met de nodige documenten gestaafd te worden.
De reu moet zijn certificaat toelating tot LOSH-fok behaald hebben (dit is nodig voor reuen geboren na
01/01/2008). Dit laatste dient door de eigenaar eveneens met de nodige documenten gestaafd te worden.
Enkel voor de rode Ierse setter.
De reu moet DNA getest zijn op LOPRA Rcd-4, tenzij hij vrij, drager of lijder is door afstamming.
Indien de reu drager is van het defecte LOPRA Rcd-4 gen mag hij geen teven dekken die eveneens
drager of lijder zijn van het defecte LOPRA Rcd-4 gen.
Een reu die lijder is van het LOPRA Rcd-4 gen mag enkel voor de fok ingezet worden met een vrije
teef, dit om de foklijn te behouden.
Indien de reu door afstamming vrij, drager of lijder is moet de fokker een kopie van het DNA LOPRA
Rcd-4 resultaat van de ouders opsturen naar het Fac secretariaat.
De uitslagen van de verplichte onderzoeken moeten gemeld worden aan het FAC-secretariaat via het
voorziene ISC-formulier of andere, samen met een kopie van de officiële resultaten/attesten. De
resultaten van de verplichte onderzoeken worden automatisch gepubliceerd.
Enkel voor de Rood-witte Ierse setter
De reu moet DNA getest zijn op de Von Willebrand ziekte, tenzij hij vrij is door afstamming.
Indien de reu drager is van de Von Willebrand ziekte mag hij geen teven dekken die eveneens drager
zijn van de Von Willebrand ziekte.
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Ingeschreven zijn in de LOSH of de ALSH of in een door de KKUSH en FCI erkend buitenlands
stamboek.
Zij moet ten volle 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de geboorte van het eerste nest.
De teef moet tenminste:
a) of twee maal een uitmuntend behalen onder twee verschillende keurmeesters op
kampioenschaptentoonstellingen erkend door de FCI in binnen- of buitenland, of op een door een
erkende Ierse Setter Club georganiseerde Clubmatch met CAC, of een door een erkende Ierse
Setter Club georganiseerde Jongehondendag. In landen waar geen kwalificaties gegeven worden,
dient men “2x geplaatst op een CC-show” vanaf juniorklas te behalen, het bewijs van plaatsing te
bezorgen aan het FAC-secretariaat.
b) of voorgesteld worden op een door de Ierse Setter Club België ingerichte keuring waar zij bij twee
keurmeesters "uitmuntend" moet behalen. Van deze mogelijkheid wordt slechts gebruik gemaakt in
uitzonderlijke gevallen. Zoals o.a. indien een teef waardevol is voor het ras, maar niet kan
meedingen op tentoonstelling als gevolg van een ongeval, vb. staart gebroken/geamputeerd,
manken, …
c) of één maal een uitmuntend behalen op een kampioenschaptentoonstelling erkend door de FCI in
binnen- of buitenland, of op een door een erkende Ierse Setter Club georganiseerde clubmatch met
CAC of een door een erkende Ierse Setter Club georganiseerde Jongehondendag, en tenminste één
maal een klassementsprijs behalen met minimum ZG, of een kwalificatie van natuurlijke
hoedanigheid (CQN) op een CAC-veldwedstrijd in binnen- of buitenland, erkend door de FCI.
De teef moet geröntgend zijn op HD met als beoordeling A, B of C volgens FCI–beoordeling.
Beoordeling uit Engeland, de scores worden overgezet volgens FCI-normen en met als geldige norm de
minst goede heup.
Teven met een C-beoordeling mogen niet gedekt worden door reuen die ook een C-beoordeling hebben.
Teven die aan een erfelijke en/of gezondheidsbelastende afwijking lijden mogen niet voor de fokkerij
gebruikt worden, ook niet indien deze door middel van een heelkundige ingreep hersteld werd.
Een teef mag maximaal één (1) nest per jaar hebben. Indien het tijdstip voor de nesten gewijzigd moet
worden, zijn twee (2) nesten in één jaar toegelaten op voorwaarde dat de teef daarna een rustperiode
krijgt van twaalf maanden.
De leeftijd van 9 jaar niet bereikt hebben op het ogenblik van de geboorte van haar nest.
Na deze leeftijd dient toestemming gevraagd aan de Ierse Setter Club België.
De teef moet op het ogenblik van de dekking in een goede gezondheid verkeren.
De fokreglementen voor teven gelden voor de in België geboren nesten.
De teef moet vrij van CLAD zijn. Dit door DNA-getest te zijn op CLAD, of vrij zijn door afstamming.
Dit laatste dient door de eigenaar eveneens met de nodige documenten gestaafd te worden.
De teef moet genetische DNA-code (ISAG 2006) ondergaan hebben. Dit laatste dient door de eigenaar
eveneens met de nodige documenten gestaafd te worden.
De teef moet haar certificaat toelating tot LOSH-fok behaald hebben (dit is nodig voor teven geboren na
01/01/2008). Dit laatste dient door de eigenaar eveneens met de nodige documenten gestaafd te worden.
Enkel voor de rode Ierse setter.
De teef moet DNA getest zijn op LOPRA Rcd-4, tenzij zij vrij, drager of lijder is door afstamming.
Indien de teef drager is van het defecte LOPRA Rcd-4 gen mag zij niet gedekt worden door een reu die
eveneens drager of lijder is van het defecte LOPRA Rcd-4 gen.
Een teef die lijder is van het LOPRA Rcd-4 gen mag enkel voor de fok ingezet worden met een vrije
reu, dit om de foklijn te behouden.
Indien de teef door afstamming vrij, drager of lijder is moet de fokker een kopie van het DNA LOPRA
Rcd-4 resultaat van de ouders opsturen naar het Fac secretariaat
Maximaal 3 nesten per teef.
De uitslagen van de verplichte onderzoeken moeten gemeld worden aan het FAC-secretariaat via het
voorziene ISC-formulier of andere, samen met een kopie van de officiële resultaten/attesten. De
resultaten van de verplichte onderzoeken worden automatisch gepubliceerd.
Enkel voor de Rood-witte Ierse setter
De teef moet DNA getest zijn op de Von Willebrand ziekte, tenzij zij vrij is door afstamming.
Indien de teef drager is van de Von Willebrand ziekte mag zij niet gedekt worden door reuen die
eveneens drager zijn van de Von Willebrand ziekte.
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