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1. ALGEMEEN

1.1 Dit reglement voor de vereniging Labrador Kring Nederland beoogt bij 
te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Labrador 
Retriever zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de rasvereniging voor de LKN. 
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering van de LKN op 15 februari 2020. Inhoudelijke 
aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend 
plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van 
de LKN. 

1.2 Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de LKN 
voor het ras Labrador Retriever. 

1.3 Het bestuur van de LKN verplicht zich, de door de algemene 
vergadering van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch 
Regelement (KR), die betrekking hebben op dit 
Verenigingsfokreglement, terstond door te voeren. In tegenstelling tot  
het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit 
ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn 
en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van 
LKN hier in gebreke blijft. 

1.4 Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities 
gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

1.5 Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals 
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch 
Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied 
in Nederland. 

1.6 Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) 
door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het 
Kynologisch Reglement. 



2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels vereniging.
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar 

vader, haar broer, haar halbroer, haar zoon of haar kleinzoon. 
Pups, voortgekomen uit een van de genoemde combinaties, zullen niet 
in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 
lid1I KR) 

2.2.  Herhaalcombinaties:  Dezelfde oudercombinatie is onbeperkt 
 toegestaan. 

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de 
dekking moet tenminste 12  maanden zijn. 

2.3.1 Op de dag van de eerste dekking moeten zijn officiele 

gezondheidsuitslagen binnen zijn, en voldoen aan de eisen gesteld 
door de LKN.  

2.4. Aantal dekkingen: De reu mag een onbeperkt aantal nesten 
voortbrengen. 
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende 
pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. 
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden 
ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan 
van een geslaagde dekking. 
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige 
inseminatie, telt dit mee als een ‘dekking’. 

2.5 Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn 
uitgesloten van de fokkerij. 

2.6   Gebruik Buitenlandse dekreuen: Wanneer een fokker een dekreu 
gebruikt voor een dekking die in het stamboek van een buitenlands, al 
dan niet door het FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze 
reu minimaal voldoen aan de eisen voor HD - ED en Ogen die voor 
dekreuen in ons land gelden. Deze uitslagen zijn volgens het protocol 
van het desbetreffende land waar het dier geregistreerd is. De hond 
dient ten tijde van het onderzoek ingeschreven en woonachtig te zijn in 
het betreffende land.  
De controle of de reu aan de eisen van dit fokreglement voldoet, is een 
verantwoordelijkheid van  de fokker. 



2.6.1 Gebruik dekreu uit de UK:  
Wanneer een fokker voor een dekking een dekreu gebruikt die in het 
stamboek van The Kennel Club is ingeschreven, dan moet deze reu 
voldoen aan de eisen die voor dekreuen in ons land gelden, met die 
bepaling dat uitslagen van de British Veterinary Association - Kennel 
Club gebruikt kunnen worden onder onderstaande regels: 
Voor de HD uitslagen gelden de volgende regels: 

UK score lager of gelijk aan 12 en geen van de kommen een score
hoger dan 7 is gelijk aan een A score.

UK score lager of gelijk aan 12 en een van de kommen hoger dan 7
is gelijk aan een B score.

UK score lager of gelijk aan 20 en beide kommen een score hoger
dan 12 is gelijk aan een C score.

UK score lager of gelijk aan 20 en een van de kommen hoger dan
12 is niet acceptabel.

UK score hoger dan 20 is niet acceptabel.

Voor de ED uitslagen geldt als acceptatie ondergrens:  

"Elbows Display both sides clear or 0/1 score, with no signs of LPC, 
LPA, OCD or incongruention. 

Voor de ogen geldt als acceptatie ondergrens: 

"Certificate of Eye Examination both sides Clear" 

De controle of de dekreu aan de eisen van het reglement geldend in 
ons land voldoet , is een verantwoordelijkheid van de fokker. 

2.7.  Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden 
dekreuen):  
als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in 
leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de 
regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke 
dekking van de dekreu betreft.  

2.7.1 Bij een overleden dekreu is de laatste ooguitslag van de reu toen hij nog 
in leven was bepalend. 



3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 
20 maanden heeft bereikt. 

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden 
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.. 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden 
gedekt worden na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft 
bereikt.  

3.4.  Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde 
nest is geboren. 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat 
tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef 
geen termijn van tenminste 12 maanden zit. 

 
4. GEZONDHEIDSREGELS 
 

4.0.1 Algemeen  
 Er mag uitsluitend gefokt worden met gezonde ouderdieren. Eigenaren 

van de reu en de teef zijn verplicht bij hen bekende (erfelijke) ziektes te 
melden. Er moet worden afgezien van fokken met dieren waar 
zekerheid of gerede twijfel is over ziektes. 

 
4.1 Gezondheidsonderzoeken (screening) ouderdieren:   
preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad 
van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, 
plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer 
conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde 
en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen. 
  

 
4.2   Verplicht Screeningsonderzoek 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende 
gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de 
ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op: 

 
 Heupdysplasie 
 Elleboogdysplasie 
 Oogafwijkingen volgens het ECVO 
 Progressieve Retina Atrofie (prcd) dmv DNA test 



4.3.  Aandoeningen  
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande 
aandoeningen mag niet worden gefokt. 

Heupdysplasie:  
 Honden met een D-uitslag of hoger worden uitgesloten van de fokkerij.  
 Honden met een C-uitslag mogen enkel gecombineerd worden met 

honden met een A-uitslag.  
 Honden met een B-uitslag mogen enkel gecombineerd worden met 

honden met A-  of B-uitslag. 

Elleboogdysplasie: 
 Honden met aanwijzing tot / met verdenking van LPC, LPA of OCD 

worden uitgesloten van de fokkerij. 
 Honden zonder aanwijzing tot / zonder verdenking van voor LPC,LPA of 

OCD, echter wel met artrosegraad 2 of hoger worden uitgesloten van 
de fokkerij. 

 Honden zonder aanwijzing tot / zonder verdenking van LPC, LPA of 
OCD, echter wel met artrosegraad 1 mogen enkel gecombineerd 
worden met honden met uitslag vrij. 

NB: Ouderdieren met geen aanwijzing voor LPC, LPA of OCD, echter 
wel met artrose graad 1 moeten, alvorens de hond wordt ingezet voor 
de fokkerij, na 12 maanden opnieuw worden geröntgend. De uitslag 
mag in deze periode niet verslechterd zijn. 

Oogafwijkingen volgens het ECVO 

Beide ouderdieren dienen op de dag voorafgaande aan de dekking een 
ooguitslag van maximaal 24 maanden oud te hebben die is afgegeven 
door een ECVO erkende dierenarts. De officiële ECVO uitslag dient van 
beide ouderdieren te zijn: “Vrij” van Cataract (Congenitaal), Retina 
Dysplasie (RD), Retina Degeneratie (PRA), Entropion, Ectropion en 
Distichiasis. Deze uitslag mag maximaal 24 maanden oud zijn. Dit geldt 
ook voor dekreuen uit het buitenland waar dit van toepassing is.  

Het is toegestaan te fokken met een ouderdier dat de uitslag: Cataract-
niet congenitaal, CEA, Cornea Dystrofie, Hypoplasie/Micropapilla, MPP, 
PHTVL/PHPV “niet vrij” heeft, mits de partner van dit fokdier de uitslag 
“vrij”heeft.  

Wanneer een ouderdier de uitslag ‘voorlopig niet vrij’ krijgt, dient deze 
via de oogspecialist bij het panel voor een herbeoordeling te worden 
aangemeld. Slechts deze beoordeling van het panel is in dit geval een 
geldige nieuwe uitslag.  

Een ouderdier wordt vrijgesteld van spiegeling vanaf de dag dat hij/zij 
de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt. Met de laatste uitslag van spiegeling 
moet de hond minstens zijn 6e verjaardag hebben bereikt. De hond 
moet tot dan bovendien op elke spiegeling een volkomen vrije uitslag 
hebben gehad.  



Progressieve Retina Atrofie (prcd-PRA)  
Deze DNA test is een onderzoek naar het dragen van genen voor prcd-
PRA. Éen van de ouderdieren dient in ieder geval getest te zijn op PRA 
en de uitslag PRA Normal te hebben. Deze test moet een gevalideerde 
prcd-PRA test voor Labrador Retrievers zijn.  
 
Retina Dysplasie(RD) 
Indien een van de fokdieren de uitslag “Retina Dysplasie (multi)focaal” 
heeft, is het toegestaan hiermee te fokken. Dit fokdier dient dan, door 
middel van de DNA test RD/OSD, de uitslag vrij te hebben. Tevens 
dient de partner van dit fokdier een geldige ECVO ooguitslag “RD vrij” 
te hebben.  

DNA testen “Vrij door ouders” 
Een hond waarvan beide ouderdieren een DNA test “Normal/Clear” 
heeft, hoeft zelf niet te beschikken over een DNA Certificaat van de 
betreffende afwijking. Wel moeten de Certificaten van de ouderdieren 
overlegd worden bij de LKN. Dit geldt enkel voor de eerste generatie 
ouderdieren.  

 

5. GEDRAGSREGELS 
5.1 Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in 

de rasstandaard zijn beschreven 
5.1.1 Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet 

worden gefokt. 
5.2 Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. 
 

6. WERKGESCHIKTHEID  
6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van 

toepassing. 
 

7. EXTERIEURREGELS 
7.1 Deelname aan exposities is niet verplicht. 
7.2 Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van 

toepassing. 
7.3       Alleen de met de erkende kleuren geel, zwart en chocolate mag gefokt 

worden. Indien er NEK staat vermeld op de stamboom mag hiermee 
niet worden gefokt. 

 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk 

ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire 
inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en 
ondertekend Europees Dierenpaspoort. De pups dienen bij aflevering 



adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een 
unieke ID transponder. 

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan 
op de leeftijd van 7 weken. Tussen de enting en de overdracht aan de 
nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.  

 

9.  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
9.1.  Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit 

een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking 
treedt. 

9.2.  Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die 
zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement 
hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit 
reglement te zijn inbegrepen. 

9.3 Overtreding Fokreglement 

Wanneer een fokker of dekreu eigenaar (welke beide verantwoordelijk 
zijn voor de uitslagen van de gemaakte combinatie) een ouderdier inzet 
voor de fokkerij terwijl deze niet voldoet aan de genoemde 
gezondheidseisen, of niet in het bezit is van de genoemde, geldige 
gezondheidsuitslagen,  dan zal er door het bestuur een waarschuwing 
naar de betreffende eigenaren worden gestuurd. 

 Bij een tweede overtreding en waarschuwing zal de betreffende 
eigenaar de eerstvolgende 12 maanden geen gebruik mogen maken 
van het plaatsen van pups of honden op de servicelijsten voor 
dekreuen of dek- en geboorteberichten van de LKN. 

Bij een derde overtreding volgt een schorsing waarbij de duur (1, 2, of 3 
jaar) wordt bekeken door het bestuur. Hierbij mag gedurende de 
schorsing geen gebruik gemaakt worden van het plaatsen van pups of 
honden op de servicelijsten voor dekreuen of dek- en geboorteberichten 
van de LKN. Tevens mag er niet worden deelgenomen aan 
evenementen georganiseerd door de LKN.  

Het bestuur kan besluiten tot onmiddellijke opzegging van, dan wel 
ontzetting uit het lidmaatschap op grond van art.12 en 13, of tot andere 
sancties op grond van art. 14 van de Statuten. Zodra een lid geroyeerd 
is, mag deze niet meer deelnemen aan evenementen georganiseerd 
door de LKN.  

Schorsingen en royementen zullen met naam van het betreffende lid en 
de aard van de overtreding gepubliceerd worden in de (digitale) 
nieuwsbrief van de LKN.  

 



 

10 INWERKINGTREDING 

10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking, nadat het reglement is 
goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer, conform de 
artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR.   

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering  van de 
Labrador Kring Nederland op 15 februari 2020. 
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