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NCDH sinds 1947 

Nederlandse Club voor Dalmatische Honden 
                                        
_______________________________________________ 
 

 
Reglement nestinventarisatie van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden 

 

 

 
 

Artikel 1 Algemeen 
1. Het Reglement Nestinventarisatie is onderdeel van het VFR en is hier onlosmakelijk mee verbonden. 
2. Nestinventarisatie dient:  

a. Om de NCDH en haar leden/fokkers inzicht te geven in de resultaten van de gemaakte combinaties, in de 
kwaliteit van de pups en de conditie en verzorging van de nesten. 

b. Om de verkregen data met informed consent anoniem beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk 
onderzoek, analyse en publicatie ter bevordering van de gezondheid van het ras.  

3. Leden verplichten zich:  
a. Alle door hen gefokte nesten van Dalmatische honden aan te geven bij de NCDH, zoals hieronder vermeld. 
b. Alle op het adres van het lid geboren/gehouden nesten van Dalmatische honden aan te geven bij de NCDH, 

zoals hieronder vermeld, behalve als dit een nest betreft van een ander lid van de NCDH. 
c. Nestinventarisatie door de NCDH toe te laten.  

4. De NCDH heeft toestemming van de leden om de gegevens, inclusief de gegevens verzameld via de 
nestinventarisatie, op de manieren te gebruiken die worden beschreven in het Verenigingsfokreglement en het 
Reglement Nestinventarisatie. 

5. Nestinventarisatie wordt uitgevoerd door nestbezoekers. Dit zijn leden van de NCDH  die daartoe aangesteld 
worden door het bestuur op grond van hun kennis van het ras en ervaring in de fokkerij.   

 
Artikel 2 Dekaangifte 
1. De aanmelding van de dekking gebeurt digitaal via de website van de NCDH door het dekaangifteformulier in te 

vullen.  
2. Van zowel vader- als moederhond dienen de volgende bijlagen meegestuurd te worden:  

a. (kopie) stamboom   
b. (kopie) eigendoms-/registratiebewijs van alleen de moederhond  
c. (kopie) uitslag van de gehoor/BAER test  
d. (kopie) uitslag van het Hd-onderzoek 
e. (kopie) twee keurverslagen welke voldoen aan artikel 7 van het Verenigingsfokreglement (VFR)  

3. Het dekaangifteformulier en alle bijlagen dienen binnen drie weken na de dekking opgestuurd te zijn onder 
gelijktijdige betaling van het hiervoor verschuldigde bedrag.  

4. Alleen volledig ingevulde formulieren met de gevraagde kopieën worden in behandeling genomen. Na 
ontvangst van de dekaangiftegelden komt de fokker in aanmerking voor vermelding in het Dalmatisch Nieuws 
en op de website van de NCDH De dekaangifte zal tot aan de geboorteaangifte online blijven staan. Met 
uitzondering van het allereerste nest van een fokker, zie artikel 5 lid 1 en 2.  

5. Wanneer de dekking niet heeft geresulteerd in de geboorte van een nest zal het betaalde bedrag geretourneerd 
worden aan de fokker. De vermelding van de dekking op de website zal worden verwijderd.  

 
Artikel 3 Geboorteaangifte 
1. De geboorteaangifte gebeurt digitaal via de website van de NCDH door het geboorteaangifteformulier in te 

vullen en binnen 10 dagen na de geboorte van de pups in te sturen. Gelijktijdig dient het hiervoor verschuldigde 
bedrag te worden voldaan.  

2. Na ontvangst van de geboorteaangiftegelden komt de fokker in aanmerking voor vermelding in het Dalmatisch 
Nieuws en op de website. De vermelding op de website is standaard tot 8 weken na de geboortedatum. Na de 
8 weken dient de fokker zelf wekelijks via pupinformatie@ncdh.nl aan te geven of er nog pups beschikbaar zijn 
om als vermelding op de website te blijven staan. Met uitzondering van het allereerste nest van een fokker, zie 
artikel 5 lid 1 en 2. Bij het terugkomen van een eerder geplaatste pup kan er tot een maximum leeftijd van 6 
maanden gebruik gemaakt worden van vermelding op de website.  

3. Zijn er pups overleden voordat de nestinventarisatie plaats vindt, dan zal op verzoek het voor deze pups 
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betaalde bedrag geretourneerd worden aan de fokker.  
 

Artikel 4 Publicatie 
1. Alle dekkingen en geboortes worden -zonder uitzonderingen- openbaar gepubliceerd. De fokker houdt de 

mogelijkheid om de contactgegevens weg te laten en aan te geven dat de pups reeds besproken zijn.  
 

Artikel 5 Voorcontrole bij een eerste nest 
1. Bij fokkers die voor de eerste keer een nest fokken, zal een ‘voorcontrole bezoek’ of welzijnscontrole 

plaatsvinden binnen drie weken na de geboorte van het nest. Bij dit bezoek wordt gekeken naar de locatie en 
de conditie van moederhond en pups. Bovengenoemde punten zullen beschreven worden op grond van het 
formulier ‘Voorcontrole nestbezoek’, zie bijlage 1. Ook is er ruimte voor het geven van advies of het 
beantwoorden van vragen.  
Toelichting: Het doel van de voorcontrole is duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waaronder de 
honden en het nest pups gehouden worden alsook over het welzijn van de honden om er zeker van te zijn dat 
de NCDH alleen dienstverlening geeft aan goed verzorgde nesten. Daarnaast kan worden ingespeeld op de 
eventuele behoefte van de beginnende fokker aan advies en/of begeleiding tijdens de nestperiode.  

2. Bij een positieve beoordeling volgt publicatie van het nest en de gegevens van de fokker via de website en het 
clubblad van de NCDH Bij een negatieve beoordeling zal de nestbezoeker adviezen geven om tot een positieve 
beoordeling te kunnen komen. Mocht de fokker het niet eens zijn met het besluit van de nestbezoeker dan kan 
de fokker bezwaar met redenen bekleed indienen bij het bestuur. Binnen twee weken zal een tweede 
nestbezoek door dezelfde nestbezoeker samen met een andere nestbezoeker plaatsvinden. Valt de 
beoordeling nogmaals negatief uit, dan volgt melding aan het bestuur van de NCDH en komt de fokker niet in 
aanmerking voor vermelding in het Dalmatisch Nieuws en op de website. 

3. In het geval dat een fokker (eigenaar moederhond) een nest fokt op zijn/haar naam op een ander adres dan in 
de eigen woning, dan is de fokker verantwoordelijk voor een juiste verzorging en zal geen voorcontrole plaats 
vinden op de andere locatie.  

4. In het geval dat een fokker mederechthebbende wordt op een reeds bestaande kennelnaam, dan wordt bij een 
eerste nest wel voorcontrole gedaan.  

 
Artikel 6 Nestinventarisatie 
1. Nestinventarisatie vindt plaats na de gehoortest en de vaccinatie of titerbepaling van de pups en zo mogelijk 

voor de leeftijd van 7 weken in overleg met de fokker. De moederhond dient bij de nestinventarisatie aanwezig 
te zijn, tenzij zij is overleden.  

2. Bij de nestinventarisatie dienen voor de nestbezoeker klaar te liggen:  
a. van de moederhond: de stamboom, het registratie-/eigendomsbewijs en de uitslagen van de gehoor/BAER-

test en het Hd-onderzoek  
b. van de vaderhond: de stamboom en de uitslagen van de gehoor/BAER-test en het Hd-onderzoek  
c. de resultaten van de gehoortesten van de pups  
d. de dierenpaspoorten/vaccinatieboekjes van de pups  
e. het stamboomaanvraagformulier (groen) van de Raad van Beheer 

3. Tijdens de nestinventarisatie worden de volgende gegevens geregistreerd:  
a. het aantal levend geboren, het aantal dood geboren en het aantal overleden c.q. ingeslapen pups 
b. als reden van overlijden c.q. inslapen wordt vermeld ‘onbekend’, tenzij een schriftelijke dierenartsverklaring 

bijgevoegd wordt met de reden van overlijden 
Van de levende pups worden o.a. geregistreerd: 
c. de chipnummers en NHSB nummers van de pups 
d. de vachtkleur  
e. de mate van bevlekking 
f. de aftekening op de oren 
g. de pigmentatie van de neus en oogranden 
h. de kleur ogen 
i. de stand van het gebit 
j. dierenpaspoortopmerkingen: de vaccinatie / evt. titerbepaling, het ontwormen en de eventuele lichamelijke 

afwijkingen (opgetekend door de dierenarts) 
k. eventuele afwijkende exterieureigenschappen 
l. de ligging van het nest en de conditie van moederhond en pups 

4. De nestinventarisatieformulieren worden in drievoud opgemaakt en zijn bestemd voor:  
a. de fokker  
b. de nestbezoeker  
c. de coördinator nestinventarisatie (met een kopie voor de NCDH database)  

5. De fokker ontvangt voor de toekomstige puppyeigenaren een NCDH-puppypakket met informatie over het ras 
en de vereniging. 
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Artikel 7 Rapportage 
1. Volledige rapportage van de nestinventarisatiegegevens zal regelmatig/jaarlijks plaatsvinden in Dalmatisch 

Nieuws.  
 

Artikel 8 Sanctie 
1. Het bestuur kan, wanneer een fokker de regels, genoemd in het Reglement Nestinventarisatie (RN) niet 

nakomt, deze fokker een sanctie opleggen zoals is vastgelegd in de door de Algemene Ledenvergadering 
vastgestelde Sanctielijst NCDH (bijlage 1.1). 

 
 
 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden, op 19 
november 2022 

 
 
NCDH voorzitter       NCDH secretaris 

 

Katja van den Eijnden      Karin Nieuwenhof 

 

 

 

 

…………………………………………..     ……………………………………………… 

  
Plaats:        Plaats: 
 
Datum:        Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bijlage 1.1: Sanctielijst NCDH 
Bijlage 1.2: Formulier Voorcontrole Nestbezoek NCDH 
 

Sellingen
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Borne
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