
Cavalier Club Nederland 

Praktische Uitvoeringsregels   

van Verenigings Fokreglement / Pupinformatie 

 

Binnen 3 weken na de geboorte van een nest dient het Geboortemeldingsformulier van de club, 

liefst online, te worden ingevuld voor het bestuurslid belast met geboortemeldingen/ pupinformatie.  

Meegestuurd dienen te worden de gevraagde  kopieën van alle vereiste geldige formulieren van 

beide ouders, t.w.: 

• Patella Luxatie onderzoek-bewijs 

• Showresultaten 

• MRI-scan beoordeling en 

• Hartonderzoek-bewijs  

De benodigde formulieren zijn via de website van de vereniging te downloaden. 

Bij  een volgend nest van de teef of reu hoeft alleen de kopie van het geldige hartonderzoek en 

eventueel vernieuwde MRI scan beoordeling, mee te worden gestuurd. 
 

In het Verenigings Fokreglement worden de hartonderzoeken van buitenlandse reuen beschreven:  

Buitenlandse dekreuen die niet onderzocht zijn door een internist (Europese of Amerikaanse 

specialisatie), die in het land van herkomst een hartonderzoek hebben ondergaan op de daar 

geldende protocollaire manier, mogen uitsluitend ingezet worden indien de CCN hiertoe een 

toestemmingsbrief meestuurt met de dekaangifte. Het hartonderzoek mag ook dan niet langer dan 1 

jaar geleden hebben plaatsgevonden. Ook blijft gelden dat deze reuen tot de leeftijd van 5  jaar 

hartruisvrij moeten zijn. 
 

Geboorteberichten worden in het clubblad en op de website van de vereniging vermeld als  pup- 

informatie, dit naar keuze, aan te geven op het geboortemeldingsformulier. Voor deze plaatsing 

vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 5,00 per nest. 
 

Na 8 weken gaat in principe de melding van de website af. Mochten er dan nog pups van het 

aangemelde nest beschikbaar zijn, dan dient dit tijdig opgegeven te worden aan het betreffende 

bestuurslid, zodat ze langer op de lijst vermeld blijven. 
 

Pups ouder dan 12 weken worden apart op de site geplaatst. 

Oudere honden tot de leeftijd van 24 maanden, die bij de geboortemelding voldeden aan de eisen, 

mogen ook op de lijst geplaatst worden. 
 

Algemeen: 

Om in aanmerking te komen voor de pupinformatie dient de aspirant/ fokker tenminste 1 jaar lid van 

Cavalier Club Nederland te zijn.  
 

Een fokker kan vanuit de CCN rasvereniging bij zijn eerste nest een controle van de club verwachten. 
 

Bij klachten over dezelfde fokker is het bestuur gerechtigd om een locatiecontrole uit te voeren en 

kunnen eventueel sancties volgen, die later gespecificeerd zullen worden.  
 

Slot: In bijzondere gevallen beslist het bestuur. 
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