
FOKKEN VOLGENS HET VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE WSSC 
ADMINISTRATIEF STAPPENPLAN 

 
Als u een nest wilt fokken via de WSSC, moet u aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. In dit 
stappenplan helpen we u om de juiste procedures te doorlopen. Verder adviseren we u om u eerst 
goed in het ras te verdiepen en informatie in te winnen over de geschiedenis van de fokkerij en de 
gezondheidsproblemen die in het ras voorkomen. Hiervoor is het ten eerste noodzakelijk dat u het 
verenigingsfokreglement goed bestudeert. Ook vragen wij u om uw contactgegevens door te geven 
aan de Commissie Fokkerij & Gezondheid (e-mail: maaike@wssc.nl of linda@wssc.nl), zodat u op 
onze fokkersmailinglijst komt te staan. Bij deze commissie kunt u tevens jaarboeken opvragen waarin 
u gedetailleerde informatie vindt over de gezondheidsstatus van het ras. Ook kunt u hier terecht 
voor advies bij de keuze van een reu, informatie over het voorkomen van epilepsie en glaucoom en 
over inteeltpercentages. Daarnaast adviseren wij u om alvast met uw hond naar hondenshows te 
gaan om met andere fokkers te spreken en natuurlijk om uw hond te showen. Wanneer u zich goed 
heeft geïnformeerd, moet u vervolgens onderstaande stappen doorlopen: 
 
 

1. VOOR DE DEKKING 
 Vanaf zomer 2021 is iedereen die een nestje honden fokt verplicht om een registratienummer 

aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij maakt het niet 
uit of iemand meerdere nesten per jaar fokt of slechts één keer een nestje fokt. Wanneer deze 
regel precies in gaat en hoe men een registratienummer moet aanvragen, is nog niet bekend.  

 Verplichte gezondheidstests laten uitvoeren. Voor heupfoto’s is het aan te raden om naar een 
dierenkliniek te gaan die hierin is gespecialiseerd. Zie voor meer informatie: 
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-
gezondheidsonderzoeken/heupdysplasie/. De ECVO oogtest wordt door een erkende 
veterinaire oogarts uitgevoerd. Adressen vindt u op de website van de Raad van Beheer: 
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-
gezondheidsonderzoeken/ecvo-oogonderzoek/. De ECVO test omvat standaard alle 
oogafwijkingen met uitzondering van goniodysplasie. Het is niet verplicht om Welsh Springers 
op goniodysplasie te laten testen, maar dit raadt de WSSC wel aan. Besluit u om deze test uit 
te laten voeren, geef dit dan aan wanneer u zich bij de receptie van de dierkliniek meldt.  

 Tenminste drie showkwalificaties behalen, waarvan minimaal 1x Uitmuntend en 2x Zeer 
Goed.  

 Aanvragen kennelnaam bij de Raad van Beheer (facultatief) 
 Aanmaken account bij de Raad van Beheer voor het doen van de dek- en geboorteaangifte 
 Goedkeuring aanvragen bij de WSSC CF&G via het DEKAANVRAAGFORMULIER van de WSSC 

(op te vragen via e-mail): 
o U kunt maximaal 4 reuen aanvragen  
o U dient bij de 1e dekking via het WSSC Fokreglement voor zowel de teef als de reuen (tenzij 

deze op de dekreuenlijst staan of al eerder door de WSSC bemiddelde nesten hebben 
gegeven) kopieën of leesbare scans van de volgende documenten mee te sturen:  

 Stamboom 
 Registratiebewijs 
 HD-uitslag 
 Oogtest-uitslag (3-jaar geldig)  



 Kwalificatiekaarten shows en eventuele titels  
o Tegelijk met insturen van het dekaanvraagformulier maakt u de het hiervoor vastgestelde 

bedrag) over naar de WSSC onder vermelding van ‘dekaanvraag’ en de naam van uw 
teefje.  

o Na goedkeuring ontvangt u in principe schriftelijk toestemming voor één jaar. 
 
 

2. NA DE DEKKING 
 Doe dekaangifte bij de Raad van Beheer via uw account (binnen 3 weken na de dekking) 
 Stuur een kopie van de dekaangifte naar de WSSC via e-mail  
 Vermeld in uw e-mail aan de WSSC of u het verwachte nest direct op de pupinfolijst wilt laten 

vermelden, of pas na een positieve echo.  
 
 

3. NA DE GEBOORTE 
 Informeer de WSSC CF&G via e-mail over de geboortedatum van de pups en de verhouding 

reuen – teven in het nest 
 Doe de geboorteaangifte bij de Raad van Beheer via uw account (binnen 10 dagen na de 

geboorte van de pups) 
 Heeft u voor alle pups een toekomstige eigenaar gevonden? Dan kunnen wij op de 

pupinfolijst vermelden dat alle pups gereserveerd zijn.  
 Via penningmeester@wssc.nl de gratis puppypakketten + puppyinformatieboekjes opvragen 

voor pupkopers.  
 
 

4. NA PLAATSING PUPS 
 Informeer de WSSC via e-mail dat het nest van de pupinfolijst af mag 
 Vul het STAMBOOMFORMULIER WSSC in (op te vragen bij de CF&G), met namen, adressen, e-

mailadres en telefoonnummers van de pupkopers en stuur dit via e-mail naar de WSSC 
(uiterlijk 2 maanden na geboorte nest). Nog niet alle pups verkocht, of gaan er pups pas later 
weg? Dan ontvangen wij graag namen en NHSB-nummers van alle pups en namen en 
adressen van de eigenaren die hun pup al hebben opgehaald.  

 GRATIS LIDMAATSCHAP WSSC voor 1 jaar voor pupkopers: Bij het inzenden van het 
stamboomformulier graag aangeven of mensen al lid zijn van de WSSC en of buitenlandse 
leden al dan niet lid gemaakt moeten worden. Voor hondjes in co-ownerschap bestaat ook de 
mogelijkheid om de mensen bij wie de pup woont lid te maken.  

 De kosten van het lidmaatschap worden door club en fokker gedeeld. Op basis van de 
ontvangen informatie, ontvangt u kostenopgave per e-mail. Pas na betaling worden 
clubbladen verstuurd. 

 NAKOMELINGENDAG: Door gebruik te maken van bemiddeling van de WSSC, verplicht u zich 
om met moeder en eventueel zelf aangehouden pups op de Nakomelingendag te verschijnen. 
Ook verwachten wij dat u als fokker de pupeigenaren stimuleert aanwezig te zijn. Eigenaren 
ontvangen van de WSSC een uitnodiging voor de Nakomelingendag.  

 


