
 

 

 
Fokker informatie, Fokbegeleidingscommissie (FBC) en pup bemiddeling 

Algemene zaken 

 Raadpleeg zelf de Regels Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) van de  
Raad van Beheer (Basisreglement Welzijn en Gezondheid (houdenvanhonden.nl)) en het Vereniging 
Fokreglement (VFR) van de Manchester Terrier Club Nederland. 

 Richtprijs puppy: tussen de 1.000,= en 1.400,= euro 

 De vereniging aanvaard nooit aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor de kwaliteiten 
en/of gebreken van de gefokte/verkochte puppy’s. 

Waar elke fokker die lid is van de MTCN zich aan dient te houden 

 De teef moet op de dag van de eerste dekking tenminste 20 maanden oud zijn en niet ouder dan 
108 maanden (9 jaar). De eerste dekking mag niet plaatsvinden na 72 maanden (6 jaar). 

 De fokker informeert de FBC over de voorgenomen dekking, zodat deze opgenomen kan worden in 
de vereniging fokadministratie.  

 Een voorgenomen dekking dient bij voorkeur 2 maanden of langer van tevoren gemeld te worden 
bij de FBC met een voorstel (bij voorkeur) van 3 reuen, met eventueel een korte motivatie waarom 
u deze reu(en) wenst te gebruiken. Zie op de website ‘formulier voorgenomen dekking’. Een kopie 
stamboom van teef en reu meesturen a.u.b., en ook een kopie van de VWD test, tenzij vrij door 
vererving van de ouders. 

 De dekking dient doorgegeven te worden bij de FBC (uiterlijk 21 dagen na de dekking), door middel 
van het invullen van het formulier op de website. 

 De geboorte dient doorgegeven te worden bij de FBC (uiterlijk 10 dagen na de geboorte), door 
middel van het invullen van het formulier op de website. 

 De fokker draagt zorg voor een hygiënische en naar hedendaagse inzichten degelijke werp- en 
leefomgeving. 

 De fokker draagt zorg voor een goede socialisatie van de puppy’s. 

 De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de puppy’s volgens gangbare 
veterinaire inzichten. Hierbij hoort ook een door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees 
Dierenpaspoort. 

 Pups mogen niet eerder dan 8 weken het nest verlaten. 



 

 

 Von Willebrand Disease (vWD): als één van de ouders drager is moeten de pups getest worden met 
vermelding van naam, NHSB nummer en chipnummer en de uitslag word aan de nieuwe eigenaren 
meegegeven. 

 De FBC kan bovenstaande punten controleren. 

 

Diensten 

 Er wordt een administratie bijgehouden van alle geboren nesten welke via de MTCN verlopen. 

 Wenst u Puppy bemiddeling dan kunt u dat aangeven op het formulier ‘voorgenomen dekking’. 

 De FBC informeert de Pup bemiddeling van de MTCN van een dekking zodat deze op de website 
van de MTCN geplaatst kan worden. 

 De FBC informeert de Pup bemiddeling van de MTCN van geboren nesten, zodat deze op de 
website van de MTCN geplaatst kan worden. 

 Pup bemiddeling van de MTCN houdt een lijst bij van toekomstige geïnteresseerden. Zij worden 
benaderd wanneer er een dekking is geweest of een nest geboren is waarvoor nog pups 
beschikbaar zijn op dat moment.   

 Indien een fokker niet weet welke dekreu te gebruiken dan is de FBC altijd bereid om mee te 
denken. Terugkoppeling naar het bestuur is gewenst. 

 De MTCN houd zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het belang van het ras. 

 


