Minimale fokeisen die de Grote Münsterlander Vereniging aan de
Nederlandse fokdieren stelt.
Minimale eisen waaraan een Nederlandse fokteef/dekreu moet voldoen.

Ras standaard
Iedere Grote Münsterlander die ingezet word voor de fok moet voldoen aan de ras
standaard die aan een Grote Münsterlander wordt gesteld.
Zie Ras standaard van de Vereniging:
http://www.grotemunsterlander.nl/honden/rasstandaard

Exterieur
Fokdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad
van Beheer en/of FCI gereglementeerde en/of door de rasvereniging georganiseerde
expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG (Zeer Goed) op elke expositie te
hebben behaald.
De beide kwalificaties moeten behaald worden onder twee verschillende
exterieurkeurmeesters.
Indien één van beide kwalificaties behaald wordt tijdens een door de Nederlandse
Grote Münsterlander Vereniging georganiseerde (kampioenschaps)clubmatch mag
de tweede kwalificatie behaald worden tijdens een in Nederland georganiseerde door
de Raad van Beheer gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie, of tijdens een
officiële Duitse Zuchtschau (minimale kwalificatie SG/SG),
Indien geen van beide kwalificaties behaald worden tijdens een door de Nederlandse
Grote Münsterlander Vereniging georganiseerde (kampioenschaps)clubmatch moet
één van beide kwalificaties behaald worden tijdens een in Nederland georganiseerde
door de Raad van Beheer gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie onder een
Nederlandse exterieurkeurmeester, en de tweede kwalificatie tijdens een
gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie onder een Nederlandse
exterieurkeurmeester of tijdens een officiële Duitse Zuchtschau (minimale kwalificatie
SG/SG),
Beide kwalificaties moeten behaald zijn op de leeftijd van minimaal 15 maanden.
Tevens moet op de leeftijd van minimaal 15 maanden een schofthoogtemeting
plaatsvinden door een voor het ras bevoegde exterieurkeurmeester.

Werkgeschiktheid
Minimaal ZG op een aanlegproef NGMV plus een kwalificatie minimaal ZG op de
apporteer-aanlegproef NGMV.

Gezondheid
Heupdysplasie HD
Het is uitsluitend toegestaan te fokken met honden die volgens de FCI normering
HD-A of HD-B zijn.
In Nederland geregistreerde honden moeten ook in Nederland onderzocht worden op
HD.
Zie: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-engezondheidsonderzoeken/heupdysplasie/
ECVO oogonderzoek
Het is uitsluitend toegestaan te fokken met honden met de ECVO-beoordeling vrij
van cataract, distichiasis, retinadysplasie, PRA, ectropion en entropion.
De beoordeling moet binnen 12 maanden voorafgaand aan de datum van de dekking
hebben plaatsgevonden.
Niet iedere dierenarts mag een ECVO-oogonderzoek uitvoeren. De dierenarts die het
klinisch onderzoek uitvoert, moet deel uitmaken van het (Nederlandse) ECVO-panel.
Zie: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-engezondheidsonderzoeken/ecvo-oogonderzoek/
Op deze regels word geen uitzondering gemaakt.
Het is niet mogelijk om dispensatie te krijgen op de regels.
Als je wilt fokken met je hond dat dient de hond minimaal 24 maanden te zijn.
Voor verdere informatie over de het fokken met je hond kijk dan op het Fok
Regelement van de Vereniging.
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