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 1.  Algemeen  

  

  

De Schäferhunde Verein e.v. (SV) is de grondleggers-vereniging en daarmee 

maatgevend en verantwoordelijk voor het ras (Duitse herdershond), erkend door het 

Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) en La Fédération Cynologique 

Internationale (FCI). Tevens is er een Weltunion der Schäferhundvereine (WUSV).  

  
De VDH (Vereniging fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden) is een 

zustervereniging van de SV en lid van de WUSV, erkend door de Raad van 

Beheer op kynologisch gebied in Nederland (RvB) en de FCI.  

De VDH is volgend in haar regelgeving aan de SV, zoveel als mogelijk en wenselijk.  

  
Het fokgeschiktheidreglement dient ter bevordering van de planmatige fokkerij 

van het ras Duitse herdershond in de variëteiten “stokhaar” en “langstokhaar” 

met onderwol en beslaat het geheel met betrekking tot fokkerij en keuringen 

onder de verantwoordelijkheid van het VDH-Hoofdbestuur en haar commissaris 

kynologie bijgestaan door de commissie bijstand kynologie (CBK) en is 

daarmee bindend voor alle leden van de VDH (In Nederland). 

  
Doel van de FGK is het in kaart brengen van die honden die zich onderscheiden 

als excellente exemplaren van het ras de Duitse Herdershond, betreffende hun 

anatomische bouw, wezen en werkeigenschappen. Dit alles tot behoud en 

bevordering van de fokkerij van het ras.  

  

   

 2.  VDH Fokgeschiktheidkeuringen  

  

   2.1    VDH – Hoofdbestuur en CBK  

  

  

Het VDH hoofdbestuur stelt in overleg met de commissaris kynologie en het 

advies daarover van de CBK jaarlijks de kalender voor de aangevraagde FGK 

vast.  

  
Tevens  worden onder de verantwoordelijkheid van de commissaris 

kynologie de keurresultaten per keuring gecontroleerd, verwerkt, 

gearchiveerd en de keurbewijzen uitgegeven.  

  

  2.2  FGK – Keurmeester(s)  

  

  

Voor de uitvoering van FGK worden door het VDH hoofdbestuur door de SV 

erkende keurmeesters (of zij die daarvoor in opleiding zijn) benoemd, nadat zij 
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het opleidingstraject en het examen voor fokgeschiktheidkeurmeester met 

succes hebben voltooid.  

Op basis van de overeenkomst met de SV (Duitsland) is daarmee ook de 

erkenning van de FGK keuringen van VDH fokgeschiktheidkeurmeesters door 

de SV gewaarborgd !  

      

  

 2.3  FGK – Keurzone: Verdelingen per keurmeester  

  

   -vervallen-  

  

2.4     FGK – Keurseizoen  

  

Het keurseizoen loopt van 01 maart t/m 30 november met een eventuele 

uitloop t/m het eerste weekend in december. Het brengen van een hond op de 

FGK is in dit keurseizoen maar 1x mogelijk, indien het niet de regeling in punt 

6.3 afbreken van het DZB betreft.   

  

   

2.5      FGK – geboden en verboden  

  

  

2.5.1   De eigenaar van een ter keuring te brengen hond, dient lid te zijn van de      

VDH. Hetzelfde geldt voor diegene die de hond ter keuring voorbrengt. (De  

geldigheid van de aankeuring vervalt niet bij opzegging (vrijwillig of 

opgelegd van het lidmaatschap van de VDH.)  

  
2.5.2   Gelet de grootte van ons land en het aantal FGK per jaar is ieder lid van de     

VDH vrij in de keuze van de provinciale afdeling en kringgroep waar men met 

zijn of haar hond aan een FGK wil deelnemen.  

  
Voor deelnemers aan een FGK in het buitenland is schriftelijke toestemming van 

de VDH noodzakelijk !  

Deze toestemming kan worden aangevraagd bij : de door de C.B.K.  

aangewezen functionaris  pup@vdh.nl  

  
Omgekeerd geldt dat buitenlandse deelnemers aan een FGK van de 

VDH in Nederland ook schriftelijke toestemming van hun rasvereniging 

moeten hebben !  

  

2.5.3  Honden van eigenaren die zelf een fokverbod hebben gekregen kunnen        

nimmer ter keuring op een FGK worden voorgebracht, ook niet door iemand 

anders !  
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2.5.4   De uitslag van een FGK door een VDH fokgeschiktheidkeurmeester is bindend !  

  Hiertegen kan geen bezwaar worden aangetekend of tegen in beroep worden 

gegaan.  

  

  

2.5.5  Zowel tegen de aankeuring als afwijzing door een VDH  

fokgeschiktheidkeurmeester kan geen bezwaar worden aangetekend of  

tegen in beroep worden gegaan.  

Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei schadevergoeding 

door de eigenaar van de hond of derden.  

  
2.5.6   De eigenaar van de hond is verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht 

en/of ontstaan door zijn of haar hond.  

  

  

 3.  Eisen en verplichtingen voor deelname FGK  

  

  

3.1      voor deelnemende honden.  

  

Tot de FGK worden toegelaten Duitse herdershonden met de haarvariëteit 

stokhaar en langstokhaar met onderwol met een  F.C.I.-erkende stamboom   

    
• Deze honden moeten beschikken over ten minste een kwalificatie “GOED” 

behaald onder een door de VDH erkende raskeurmeester tijdens een 

clubmatch of Kampioenschapsclubmatch met minimale leeftijd van 12 

maanden.  

   Kwalificaties behaald op tentoonstellingen zijn daarvoor niet geldig.  

• Aantoonbaar geslaagd voor het Verkeerszekere Hond examen/ BH Prüfung.  

• Aantoonbaar geslaagd voor minimaal IPO1, waarbij voor afdeling C onder een 

daartoe door de VDH erkende africhtingskeurmeester minimaal 80 punten zijn 

behaald.  

Ook toegestaan zijn het KNPV diensthonden certificaat of HGH-Prüfung 

onder een HGH- Richter afgelegd.  

• Aantoonbaar geslaagd voor een UV (Uithoudingsvermogen) of AD (Ausdauer) 

examen. ( Niet van toepassing bij HGH-Prüfung).   

• Honden boven de 6 jaar zijn vrijgesteld van UV (uithoudingsvermogen) 

• Aantoonbaar Röntgen onderzoek op  Heupdysplasie (HD) met als uitslag :  

minimaal HD “A” noch zugelassen of HD-C (of enig ander officieel 

door de FCI erkende gunstige uitslag betreffende het HD 

onderzoek).  

• Aantoonbaar Röntgen onderzoek op Ellebogendysplasie (ED) met als uitslag : 

Minimaal ED noch zugelassen of ED-C (of enig ander officieel door de FCI 

erkende gunstige uitslag betreffende het ED onderzoek). 
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• Drachtige teven mogen vanaf de 42e dag van de dracht niet meer ter keuring 

worden voorgebracht.  

• Zogende teven mogen vanaf de 42e dag na het werpen pas weer ter keuring 

worden voorgebracht.  

• Loopse teven dienen voor de keuring gemeld te worden en worden  na 

instructies van de fokgeschiktheidkeurmeester ter keuring voorgebracht.  

• Alle ter keuring voorgebrachte honden dienen aan de hand van een tatoeage 

nummer en/of een chipnummer identificeerbaar te zijn aan de hand van de FCI 

erkende bijbehorende stamboom.  

• Op alle VDH evenementen, dus ook FGK is het gebruik van verboden 

middelen niet toegestaan 

  

     

 4.  Eisen en verplichtingen voor de organisatie van een FGK  

  

  

 4.1  Voor provinciale afdelingen  

Elke fokgeschiktheidkeuring wordt aangevraagd en uitgevoerd onder de 

verantwoording van het provinciaalbestuur.  

  

  

  4.2  Voor kringgroepen  

         De uitvoerende kringgroep van de FGK dient te zorgen voor :   

• Een ruim en voor een FGK geschikt terrein, met voldoende accommodatie 

voor functionarissen, deelnemers en toeschouwers.  

  

 4.3  Benodigdheden:  

  

• Een beschut onderkomen voor fokgeschiktheidkeurmeester, 

schrijfster/schrijver, assistent schrijfster/schrijver.   
• Een terrein (gedeelte) geschikt voor de beoordeling Drift, Zelfverzekerdheid 

en Belastbaarheid (DZB) met minimaal twee verstekken, een naar één der 
verstekken gemarkeerde afstand voor het volgen en los volgen van de hond 
met zijn geleider/geleidster naar dat verstek (conform de richtlijn 2008).  

• Een terrein (gedeelte) geschikt voor de standkeuring met een gemarkeerde 

ring voor de loopkeuring.  
• Voldoende en duidelijke rugnummers voor de deelnemers.   

• Voor het meten van de schofthoogte een vlakke ondergrond volgens de 

specificaties opgesteld door de SV.  

• Een officiële maatlat voor het meten van schofthoogte en borstdiepte.   

• Een niet-elastisch meetlint voor het meten van borstomvang.  

• Een en duidelijk afleesbare weegschaal. Zo mogelijk een weegschaal waar 

de hond alleen en zelfstandig in zijn geheel op kan staan of zitten.   
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• Een alarmpistool (kaliber 6 mm.) en een reserve pistool met voldoende 

munitie.   

• Een chipreader en zo mogelijk een reserve chipreader met evt. reserve 

batterijen.   

• Een duidelijk werkende dus goed hoorbare geluidsinstallatie met microfoon.  

   

 4.4  Voor keuringsleiders en overige functionarissen  

  

• Voldoende ter zake opgeleide/ervaren assistentie in de ring en het 

secretariaat, zoals: Keuringsleider/leidster, assistent keuringsleider/leidster, 

schrijfster/ schrijver, assistent schrijfster/schrijver, pakwerker (DZB-

beoordeling).  

• Controleren van alle binnengekomen formulieren en bijlagen.  

• Het FGK overzicht dient ter controle verzonden worden naar de daartoe 

aangewezen persoon. 

• Informatie verschaffen aan de keurmeester over het aantal deelnemers.   

• Maken van een catalogus waarbij eerst de reuen en dan de teven geplaatst 

worden.  

• Eerst de heraankeuringen en daarna de nieuwe keuringen.  

• Alle gecontroleerde papieren overhandigen aan de keurmeester vóór het 

begin van de keuring.  

• Controle van het VDH lidmaatschap(aan de hand van de VDH 

lidmaatschapskaart) of toestemming uit het buitenland.  

  

 5.  Aanmelding tot deelname FGK  

   

Aanmelding voor een FGK dient door middel van het (via de VDH-site te downloaden) 

formulier.  

Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend minimaal 14 dagen voorafgaand 

aan de FGK  aan het secretariaat van de desbetreffende FGK te worden gestuurd.  

  
De voor de keuring benodigde originele bewijsstukken zoals hieronder vermeld, 

dienen minimaal een week vóór de keuring op het secretariaat aanwezig te zijn:  

  

• originele stamboom, 

• eigendomsbewijs   

• rashondenlogboek  

• lidmaatschapkaart VDH of toestemming uit het buitenland,   

• kwalifikatiekaart,   

• bij herkeuring: keurbericht   

• de bewijzen van de onder punt 3 genoemde zaken .  

  

Indien van toepassing, dient toestemming vanuit het buitenland te zijn verstrekt 

alvorens aan de daarvoor aangemelde fokgeschiktheidkeuring kan worden 

deelgenomen.   
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Er kunnen maximaal  30 honden per dag worden toegelaten op een FGK. Indien er 

meer honden zijn aangemeld dan dient er een tweede dag worden toegevoegd, bij 

voorkeur in hetzelfde weekend.  

  

  

6.        De wijze van uitvoering FGK  

  

  

 6.1  Onbevangenheidstest  

  

Alle honden dienen een afzonderlijke onbevangenheidtest te ondergaan.  

De hond dient zich daarbij volgens de rasstandaard ; wezen- en karaktervast dat 

wil zeggen onbevangen, zelfverzekerd, zenuwvast en goedaardig te gedragen. 

Echter de beoordeling van het wezen en karakter kan en moet gedurende de 

gehele keuring plaats hebben.  

  

6.2      Schotproef  

  

Op een afstand van minstens 15  pas van de honden die voor de schotproef staan 

opgesteld naast hun geleider/geleidster met een daarbij doorhangende lijn, worden 

twee achtereenvolgende schoten gelost m.b.v. een alarmpistool ( kaliber 6 mm. ). 

Daarbij dient de hond zich naar behoren en niet schrikachtig en/of angstig te 

gedragen.  

    

6.3      DZB beoordeling   

            (volgens de richtlijn vanaf keurseizoen 2008  en hier aangepast  vlgs. der neue       .  

   Körordnung, Fassung 2011 en 2014).  
De beoordeling van DZB gebeurt door de fokgeschiktheidkeurmeester die daarvoor 

de beschikking heeft over een pakwerker die wedstrijd pakwerker of allround 

pakwerker is en een assistent.  

  

  

Uitvoering :   

  

I. Aanval ( overval ) uit het verstek.  

  

- De hondengeleider/geleidster meldt zich met aangelijnde hond bij de 
fokgeschiktheidkeurmeester of (indien met de keurmeester overeengekomen) de 
keuringsleider.  

 

- Op aanwijzing van de keurmeester of (indien met de keurmeester 

overeengekomen) de keuringsleider neemt de geleider/geleidster met zijn/haar 

hond de beginpositie in bij een gemarkeerd punt op 25 meter voor het verstek 

waarna de hond wordt afgelijnd  
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- De lijn dient daarbij door de geleider/geleidster te worden omgehangen of 

weggestopt.  

 

- Op aanwijzing ( teken) van de fokgeschiktheidkeurmeester gaat de 

geleider/geleidster in normale pas met losvolgende hond richting het verstek.  

 

- De hond dient daarbij aan de voet te blijven totdat men zich op een circa 7 meter 

gemarkeerd punt van dat verstek bevindt.  

  Hierbij is het herhaaldelijk geven van verbale commando’s toegestaan, beetpakken 

is niet toegestaan. 

   

- Als dit punt circa 7 meter van dat verstek is bereikt, doet de pakwerker volgens 

afspraak daarover met de fokgeschiktheidkeurmeester een aanval (overval) uit dat 

verstek (conform de richtlijn 2008) met verbale dreiging naar de hond en zijn 

geleider/geleidster. Als de hond voor het markeerpunt op 7 meter vóór dat verstek 

uitbreekt mag de pakwerker de aanval (overval) niet inzetten. 

  

- De geleider/geleidster en zijn/haar hond zijn dan nog twee nieuwe pogingen 

toegestaan om de oefening vanaf de gemarkeerde beginpositie met losvolgende 

hond tot aan het gemarkeerd punt voor de overval, goed uit te voeren.      

    Lukt dit binnen het totaal van deze drie pogingen niet, dan dient de DZB 

beoordeling vanwege gebrekkige gehoorzaamheid afgebroken te worden. 

     

- Op grond van gebrekkige gehoorzaamheid mag de hond - na ontvangst van de    

keurbescheiden door de eigenaar - in dat zelfde jaar nog maximaal 2 maal            

opnieuw ter keuring worden voorgebracht.  

  

- Bij de aanval (overval) dient de hond direct en energiek in te bijten en de aanval                

(overval) afweren.   
 

- Na het inbijten geeft de pakwerker met de zogenaamde SOFT STOCK twee 

slagen op de zijflank of ter hoogte van de schoft van de hond. 

 

- Tijdens deze afweer door de hond is verbale ondersteuning van de 

geleider/geleidster toegestaan.  

 

- Op aanwijzing van de keurmeester gaat de pakwerker over tot stilstand.   

 

- De hond dient zelfstandig of op het commando “LOS “ door de geleider/geleidster 

los te laten en de pakwerker te bewaken.  

 

- Op aanwijzing van de fokgeschiktheidkeurmeester gaat de geleider/geleidster naar 

zijn/haar hond.  
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- Daarna wordt de hond door de geleider/geleidster aangelijnd en begeeft de      

geleider/geleidster zich met aangelijnde hond naar een door de           

fokgeschiktheidkeurmeester aangegeven plaats.  
  

 

II Afstandstellen  
   

- Op aanwijzing van de fokgeschiktheidkeurmeester begeeft de geleider /geleidster         

zich  met aangelijnde hond naar een aangegeven positie op de middenlijn van het 

terrein.   
- Daar aangekomen wordt de hond afgelijnd en aan de halsketting door de 

geleider/geleidster vastgehouden.  

 

- Deze positie dient door de geleider/geleidster en hond gehandhaafd te blijven tot 

het verbale commando; “stellen” waarbij de hond tot de tegenaanval wordt     

aangezet.  

  

- Dit gebeurt pas nadat kort daarvoor de pakwerker het verstek heeft verlaten en 

zich ook naar de middenlijn van het terrein heeft begeven op een afstand circa 70-

80 meter  tegenover de geleider/geleidster en zijn/haar hond.  

 

- Daar aangekomen wordt de pakwerker door de hondengeleider/geleidster verbaal 

gesommeerd.   

 

- Dit wordt door de pakwerker genegeerd en deze gaat vervolgens over tot een 

frontale aanval op de geleider/geleidster en diens hond.  

 

- Dan volgt op het teken (signaal) van de fokgeschiktheidkeurmeester aan de         

 geleider/geleidster door deze laatste het verbale commando; “stellen” waarbij de  

 hond tot de tegenaanval wordt aangezet.  

 

- De geleider geeft de hond het commando stellen en blijft zelf staan. Bij de aanval 

dient de hond drangvol, energiek, met vaste, volle, zekere en rustige beet in te 

bijten en de aanval afweren.  

 

- Na het inbijten geeft de pakwerker na kort bedringen met de zogenaamde SOFT 

STOCK dreiging (géén slagen), op aanwijzing van de KM.  

 

- De hond dient zelfstandig of op het commando “LOS “ door de geleider/geleidster   

los te laten en de pakwerker te bewaken.  

 

- Op het teken (signaal) van de fokgeschiktheidkeurmeester aan de geleider / 

geleidster mag deze laatste in normale pas naar de hond en de door deze 

bewaakte pakwerker gaan, alwaar de hond opnieuw wordt aangelijnd.  

 



 

Pagina 11 
van 17   

  
  

  
  
  

- Daarna meldt de hondengeleider/geleidster zich met aangelijnde hond bij de 

fokgeschiktheidkeurmeester af.  

 

  

III Identiteitscontrole :  

  
Hierop volgt controle van de juiste identiteit (tatoeage/ chipcontrole) bij 

voorkeur door de fokgeschiktheidkeurmeester zelf of een door deze 

daarvoor aangesteld persoon (keuringsleider) op een aangegeven plek op 

het terrein, vóórdat dat terrein verlaten wordt.  

  

  

IV Beoordeling :  

  

 1.  Lossen  

  

1.1    Na het inbijten en stellen van de pakwerker dient de hond zelfstandig te lossen.  

  

1.2    De hondengeleider/geleidster kan zelfstandig het eerste verbale LOS- 

commando geven binnen een acceptabele tijdspanne.  

   

1.3    Laat de hond NIET los op het eerst commando, dan volgen op aanwijzing van 

de fokgeschiktheidkeurmeester nog 2 verbale LOS commando’s van de 

geleider/geleidster.  

  

1.4    Tijdens het geven van de verbale LOS commando’s van de geleider/geleidster 

dient deze zijn/haar plaats niet te verlaten en daar rustig te blijven staan.  

  

1.5    Het noemen van de naam van de hond wordt eveneens als een verbaal LOS 

commando gerekend !  

  

1.6    Als de hond bij het ophalen door de geleider/geleidster (op aanwijzing van de 

fokgeschiktheidkeurmeester) zelfstandig lost, nog voordat de 

geleider/geleidster de hond op minder dan 5 pas is genaderd, dan wordt dit 

nog als lossen aangemerkt.  

  

1.7    Lost de hond bij de aanval (overval) en het afstandstellen zelfstandig of op het 

LOS commando dan volgt de beoordeling : LOST OP COMMANDO !  

  

1.8    Wordt echter niet gelost - ook al is dat slechts in één van beide DZB 

beoordelingsfase - dan volgt de beoordeling : LOST NIET OP COMMANDO ! 

Waarmee de fokgeschiktheidkeuring niet verder voortgezet kan worden ! 

Wel kan op grond van het LOST NIET OP COMMANDO in het zelfde 

kalenderjaar nog tweemaal opnieuw aan een fokgeschiktheidkeuring worden 

deelgenomen,  
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hetzelfde geldt voor de beoordeling van een ONVOLDOENDE 

GEHOORZAAMHEID !  

  

1.9    De fokgeschiktheidkeurmeester bevindt zich tijdens de DZB beoordeling in de 

buurt van de geleider/geleidster met zijn/haar hond en bekijkt de gedragingen 

van de geleider/geleidster en zijn/haar hond nauwlettend tot en met het 

afmelden.  

  

  

2. Beoordeling DZB: Drift, Zelfverzekerdheid en Belastbaarheid.  

  

2.1 De totale beoordeling van Drift, Zelfverzekerdheid en  

Belastbaarheid wordt uitgedrukt in: Uitgesproken, 

Aanwezig en Onvoldoende.  

  

2.2 Uitgesproken: zelfverzekerdheid, drangvol en doelgericht vol inbijten en 

vasthouden van de pakwerker, waarbij geen negatieve reacties op 

dreiging en stokslagen van de pakwerker en kort op de pakwerker deze 

opmerkzaam bewaken tijdens de bewakingsfase.  

  

2.3 Aanwezig: tekortkomingen in zelfverzekerdheid, drangvol en doelgericht 

en/of vol inbijten en/of vasthouden van de pakwerker, waarbij eventueel 

negatieve reacties op dreiging en/of stokslagen van de pakwerker en/of 

onvoldoende kort op de pakwerker en/of deze niet opmerkzaam genoeg 

bewaken tijdens de bewakingsfase.  

   

2.4 Onvoldoende: ontbrekende zelfverzekerdheid, drangvol en doelgericht 

en/of vol inbijten en/of vasthouden van de pakwerker, waarbij eventueel 

sterk negatieve reacties op dreiging en/of stokslagen van de pakwerker 

en/of onvoldoende kort op de pakwerker en/of desinteresse in deze en 

onvoldoende bewaken tijdens de bewakingsfase.  

  

 6.4  Maten en gewichten  

  

De maten voor schofthoogte, gewicht, borstdiepte en borstomvang  dienen door de 

fokgeschiktheidkeurmeester zelf gemeten te worden.  

       

 6.5  Standkeuring en gangwerk beoordeling  

  

Tijdens de standkeuring wordt door de keurmeester een keurlijst ingevuld of 

gedicteerd en ingevuld waarbij de hond zonder nadrukkelijke hulp van de 

geleider/geleidster aan de fokgeschiktheidkeurmeester gepresenteerd wordt.  

 

Daarna volgt de beoordeling van het gangwerk door lopen en draven van de 

aangelijnde hond met de hondengeleider/geleidster.  
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 6.6  Keurbericht en bevestiging  

  

 Na beëindiging van iedere afzonderlijke keuring geeft de fokgeschiktheidkeurmeester 

direct via de microfoon het samengevat keurbericht weer (met eventueel advies) en de 

daaraan verbonden geldigheidsduur.  

  
Na de administratieve afhandeling door het aanwezige secretariaat krijgt de 

deelnemer de bescheiden zoals stamboom en het met de keurgegevens ingevulde 

rashondenlogboek e.d. retour.  

  
De ingevulde en door de fokgeschiktheidkeurmeester ondertekende 

keuringsformulieren, maten- en gewichtenlijsten, overzichtslijsten worden voor 

verwerking aan de voor de VDH verantwoordelijke gestuurd in een verzegelde 

enveloppe.  

Na de verwerking hiervan volgt de toezending van het fokgeschiktheidcertificaat.  

   

 7.  De fokgeschiktheidkeuring  

   

De fokgeschiktheid betreft de hoogste fokkwalificatie, met andere woorden: het 

selecteren van honden voor de fokkerij die aan het rasbeeld (volgens de  

rasstandaard) voldoen.  

  
a. In maten, gewichten en anatomische opbouw met evt. slechts 

kleine tekortkomingen in die anatomie.  

   
b. In hun totaalgedrag zelfverzekerd en goedaardig zijn waarbij een 

DZB beoordeling Uitmuntend- lost op commando of 

Voorhandenlost op commando.  

  

c. Vervallen is tot 31-12-2020: “Met een maat over- of onderschrijding 

van de schofthoogte met maximaal 1 cm”.  

d. Een kompleet, aaneengesloten schaargebit. 

 

  

 7.1  Keurverbetering  

  

De eigenaar van een aangekeurde hond (eerste keuring / herkeuring) heeft de 

mogelijkheid om in het eerste volgende jaar volgend op het jaar van aankeuring zijn 

hond aan te bieden voor inhoudelijke keurverbetering bij dezelfde 

fokgeschikheidskeurmeester.   

Afwijking hiervan is slechts mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van deze 

fokgeschiktheidkeurmeester.  
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De mogelijkheid tot keurverbetering is in beide gevallen (eerste keuring / herkeuring) 

slechts éénmaal mogelijk.  

  

  

 7.2  Voorlopig ongeschikt ( voor een jaar ) als: 

  

a. de lichamelijke ontwikkeling een aankeuring nog niet toelaat, maar deze wel te 

verwachten valt.  

  
b. het gedrag van de hond of de beoordeling DZB een aankeuring niet toelaat.  

  
c. De terugstelling volgens  punt 7.2a en punt 7.2b is vanwege dezelfde oorzaak 

slechts eenmaal mogelijk.  

  Verzaakt de hond de aankeuring op gronden van punt 7.2a en punt 7.2b voor de 

tweede maal, dan is de hond NIET aankeurenswaardig.  

   

 7.3  Ongeschikt verklaring :  

   

Uitsluiting voor een fokgeschiktheid geldt voor navolgende tekortkomingen :  

  

a. ernstige anatomische tekortkomingen,  

b. maat over- of onderschrijding van de schofthoogte met meer dan 1 cm.       

 (uitgesteld tot 31-12-2020 !!! tot die tijd zullen alle honden worden  aangekeurd   

 ongeacht de grootte. Maar vrij gemeten en de echte maat komt in het     

 keurbericht. Hieraan zal in de loop der tijd een Zuchtwert worden verbonden).     

  

c. ontbreken van testikel(s) bij reuen (monorchide en kryptorchide),  

  

d. Gebitsfouten: het ontbreken van:    

• éénmaal Prämolare 3, of;  

• tweemaal snijtand ( Insicive ), of;  

• éénmaal Prämolare 2 + 1 snijtand ( Incisive ), of;   

• éénmaal 1 Prämolare 2 + 1  Prämolare 1  

• tweemaal Prämolare 2  

• éénmaal Molare 1  

• éénmaal Molare 2  

• Tanggebit  

• Scheef gebit of Kruisgebit  

• Drie tandelementen of meer  

• Ondervoorbeet of bovenvoorbeet van meer dan 2 mm  

 

e. Honden met sterk pigmenttekort.  
  
f. Honden met langhaar of langstokhaar zonder onderwol.  
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 7.4  Duur van de fokgeschiktheid :  

   

7.4.1   Eerste keuring en keuring na onderbreking (is een nieuwe keuring) is geldig in het 

jaar van keuring en de twee daaropvolgende jaren, de keurtermijn. In het laatste 

jaar van  de geldige keurtermijn moet de hond ter herkeuring worden  

voorgebracht.  

  
7.4.2   De herkeuring geldt voor levensduur.  

  
7.4.3   Een keurverbetering leidt niet tot verlenging van de keurtermijn.  

  

   

 7.5  Beëindiging van de fokgeschiktheid  

   

Bij het niet ter herkeuring voorbrengen van een aangekeurde hond vervalt de keuring  

(fokgeschiktheid) aan het einde van  de keurtermijn.  

  
7.5.1  De keuring (fokgeschiktheid) vervalt bij de afwijzing van de hond op verzoek van 

een  fokgeschiktheidkeurmeester aan het VDH hoofdbestuur en de CBK. Voor de 
duur van een onderzoek en evt. vervolging van de eigenaar kan de geldigheid van 
een keuring (fokgeschiktheid) worden ingetrokken.  

  

  

 8.  Het keurbewijs en publicatie  

  

Voor aangekeurde honden wordt onder de verantwoordelijkheid van de commissaris 

kynologie tevens hoofdbestuurslid van de VDH, in samenwerking met de CBK en de 

daaraan verbonden medewerker(s) voor de administratieve verwerking van de 

fokgeschiktheidkeuringen gezorgd en aan de eigenaar een bewijs - het 

fokgeschiktheidcertificaat - gezonden.  

  
Ook niet aangekeurde honden ontvangen een bewijs met daarop vermeld de reden 

voor (voorlopige) afkeur.  

  
Onder de verantwoordelijkheid van de commissaris kynologie tevens hoofdbestuurslid 

van de VDH, wordt in samenwerking met de CBK en de daaraan verbonden 

medewerker(s) de administratieve verwerking van de fokgeschiktheidkeuringen 

verricht en publicaties hiervan zullen worden geplaatst op de website: www.vdh.nl  

Dit is een zeer informatief hulpmiddel voor de fokkerij van Duitse herdershonden met 

name voor alle serieuze fokkers van dit ras.  
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Bij het in werking treden van dit fokgeschiktheidreglement vervallen alle vorige    

uitgaven !   

  

Bij onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden in de reglementen neemt het VDH     

hoofdbestuur in overleg met de commissaris kynologie en na een eventueel advies 

van  de CBK een besluit daarover.  

  

  

Bijlage : 1 (van FGK-reglement): ( formulier voor de reden van (voorlopige) afkeur).  
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Fokgeschiktheid (voorlopig) Afkeuringformulier  

  

Uitgave 1 Januari 2016  

  

  

Naam vd Hond: ........................................................................................................................  

  

NHSB nr: .................................... Reu:.........................Teef: ...................................................  

  

Bij import S.Z.,LOSH of ander FCI-erkend stamboeknr: ..........................................................  

  

Geboorte datum: .......................  Tat.nr.: .......................Chip nr: ............................................  

  

Vader: .......................................................................................................................................  

  

NHSB nr: ...................................  Ander stamboeknr.: .............................................................  

  

Moeder: ....................................................................................................................................  

  

NHSB nr: ...................................  Ander stamboeknr.: .............................................................  

  

Datum:  ........-................- ........... Plaats:.................................FGK Prov. Afd.:........................  

  

  

Keuringsleider: .........................................................................................................................  

  

FGK Keurmeester: ...................................................................................................................  

  

  

  

In te vullen door de FGK Keurmeesters  (aangesteld door de VDH):   

  

  -Dhr.    J. Lijffijt             

  -Mevr. A. Boonemmer  

  

Voorlopige afkeur: ....................                                     Afkeur: ................................  

  

Omschrijving, reden van (voorlopige) afkeur: ........................................................................  

  

................................................................................................................................................  

  

  

  

Paraaf Keuringsleider: .........................              Paraaf FGK Keurmeester: ...........................  


