NL Old English Sheepdog Association
BREEDERS CODE OF ETHICS
1. Algemeen:
A. Ieder lid van de NLOESA dat zich dmv inzet van reu of teef mbt het fokken
van Old English Sheepdogs valt onder de noemer “NLOESA Fokker”
B. Om de titel “NLOESA-fokker” te mogen voeren, dient de fokker de Code
of Ethics te ondertekenen en zich te houden zich aan alle
voorwaarden zoals in deze Code Of Ethics zijn vastgesteld
C. Alle Leden, ook welke eerst lid zijn en later fokker worden, dienen zich aan
deze Code of Ethics te houden.
D. Fokkers onthouden zich van commentaar en/of negatieve kritiek over
collega fokkers tov van pupkopers.
E. Leden die zich niet aan de Code of Ethics houden, zullen onherroepelijk
door het bestuur als lid (en fokker) worden geroyeerd.
2. Kwalificaties fokkers:
Om in aanmerking te komen voor de kwalificatie NLOESA fokker dient het lid:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

In het bezit te zijn van een door de FCI officieel toegekende & geldige
kennelnaam;
Alle pups krijgen een stamboom van de Raad van Beheer;
Alle dekkingen voldoen aan de reglementen van de Raad van Beheer en
het Verenigingsfokreglement & de Normenmatrix.
Niet te zijn gesanctioneerd door de NLOESA, de Raad van Beheer en/of
FCI.
Aanwezig te zijn bij tenminste twee club-evenementen per jaar.
Jaarlijks de NLOESA ras-kennis toets met positief resultaat te passeren.

3. Dek reu eigenaren
Leden van de NLOESA met een dek reu:
A.
B.
C.

Geven geen dekking aan teven welke niet in een FCI (of gelijkwaardig
zoals KC, AKC, ANKC, etc) stamboek zijn geregistreerd
Geven geen dekking aan teven welke niet aan de minimale eisen van het
VFR voldoen
Stellen hun reuen niet vaker ter beschikking dan verantwoord is om de
voldoende diversiteit in de genen pool te waarborgen.

4. Coaching & training & kennisdeling
Om kennis van het ras te waarborgen zal de NLOESA fokker:
A.

B.
C.

D.

Bij ieder door hem/haar gefokt nest minimaal 2 andere NLOESA-fokkers
op bezoek uitnodigen/ toelaten ivm nest controle. De nest controle vindt
plaats tussen de 3 en 7 weken leeftijd van de pups. (op afspraak)
Elke NLOESA Fokker bezoekt minimaal 1 nest van collega fokker(s) per
jaar om pups te bekijken & beoordelen.
Elke NLOESA Fokker neemt deel, of bezoekt minimaal 1 belangrijk event
per jaar om kennis mbt het ras & de populatie op te doen en bij te houden.
Dit kan dmv bezoek aan grote shows zoals: de KCM, Crufts, WDS, EDS, of
Euro OES. Als alternatief kan een Winner show (bv Amsterdam, Dortmund,
Brussel) éénmalig in 4 jaar voldoen.
Elke NLOESA fokker neemt minimaal 2 maal per jaar deel aan het
fokkersoverleg.

5. Pup afgifte en begeleiding
Om pupkopers te verzekeren dat de NLOESA pup uit een goed nest komt & aan
de Fairfok eisen & club eisen voldoet zal de NLOESA fokker:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.

Pup kopers meerdere malen op bezoek laten te komen om moeder en
pups samen te zien.
Pups correct socialiseren in huiselijke omstandigheden.
Pup kopers vooraf uitgebreid adviseren & begeleiden met voeding- en
bewegingsadvies
Na afgifte van pups ook beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en
advies te geven.
De pups het nest niet laten verlaten voordat ze 8 weken zijn,
De pups uitsluitend naar de nieuwe eigenaren laten gaan als ze in volle
gezondheid + gevaccineerd en/of getiterd & ontwormd zijn.
Elke pup koper ontvangt een overeenkomst waarin de rechten en
plichten van beide partijen beschreven staan (conform
de Nederlandse wetgeving)
Fokkers geven hun pup kopers een kalenderjaar lidmaatschap van de
NLOESA.(de fokker betaalt gereduceerd tarief)

6. Nesten
Alle dekkingen & nesten worden geregistreerd.
A.

B.

Uiterlijk 3 weken na de dek datum dient de fokker schriftelijk melding van
de dekking te maken via mail via: fokkers@NLOESA.NL, waarbij de dek
datum, gegevens van de fokker, gegevens van de ouderdieren en de
verplichte documenten-zoals beschreven in het Verenigingsfokreglementworden meegezonden. (De template met benodigde info voor deze
aangifte is beschikbaar op de website www.nloesa.nl )
Uiterlijk 10 dagen na de geboorte van het nest dient de fokker schriftelijk
melding te maken via fokkers@NLOESA.NL, waarbij de geboortedatum en
gegevens van het nest zoals: aantal levend geboren reuen/teven, en het
aantal doodgeboren pups worden vermeld.

C.

D.

E.

De NLOESA zal het nest op verzoek van de fokker op de website
vermelden. Dit kan na dekmelding, na positieve echo (4 weken na de
dekking), of na geboorte; Het tijdstip dat het nest gepubliceerd wordt is de
keus de fokker doch uiterlijk bij geboorte.
Elk nest wordt na geboorte gepubliceerd op de website www.nloesa.nl met
vermelding van de ouders, alle gezondheids uitslagen, de gegevens & link
naar de website van de fokker
Elke fokker kan een planning/aankondiging van een nest laten vermelden
op de website.

7. Dispuut
In geval van onenigheid tussen pup-eigenaar en fokker, kunnen beide partijen
beroep doen op een onafhankelijke bemiddeling.
A.

B.

C.
D.

De NLOESA fokker accepteert in geval van conflict met de pupkoper het
advies door 1 onafhankelijke fokker en een bestuurslid die hierin kunnen
bemiddelen
In geval van dispuut worden 2 onafhankelijke -willekeurig door het bestuur
gekozen- NLOESA fokkers/bestuur om advies gevraagd, deze
fokkers/bestuurslid hebben geen relatie tot het nest/ de hond (ouders,
nestbroers of zusters) en zullen hun advies uitbrengen aan beide partijen &
het bestuur.
Uitsluitend leden van de NLOESA kunnen beroep doen op deze
bemiddeling.
Het lid is minimaal 2 jaar lid, of minimaal zo lang als de leeftijd van de hond
in kwestie +13 weken.

