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Fokcharter CSW Belgium 
 
De ras club van de Tsjechoslowaakse Wolfhond (hierna genoemd “CSW Belgium”) heeft tot taak het 
ondersteunen van fokkers die zich inzetten om de fysische en psychische kwaliteiten van het ras voort 
te zetten, zich daarbij steunend op de ras standaard, de adviezen van keurders gespecialiseerd in het 
ras, de veeartsen erkend door de KKSH of de officiële kynologische maatschappijen in andere landen 
in verband met de officiële interpretaties voor dysplasie en alle andere ziekten waar het ras mee te 
maken heeft. 

 
CSW Belgium verbindt zich er tevens toe toekomstige eigenaars die het vragen bij te staan met een 
maximum aan informatie en advies zowel over de fysische aspecten als het gedrag. 
 
CSW Belgium heeft niet tot doel de verkoop van puppy’s te promoten. CSW Belgium heeft wel als 
verplichting informatie te verschaffen over gezondheid en karakter van de fokdieren behorende aan de 
fokkers die lid zijn van de ras club en die het charter ondertekend hebben. 
 
Het charter betekend dat de fokker die ze ondertekend zich verbindt tegenover CSW Belgium de fok 
discipline na te leven, zoals hierna beschreven. 
 
De fokkers die het charter ondertekenen zullen in orde zijn met lidgeld en zullen vermeld worden in de 
afdeling fokkers met de vermelding ondertekenaar charter op de website van de club 
www.cswbelgium.com waar deze charter eveneens zal beschikbaar zijn. 
 
Ondertekening en naleving van deze charter geeft de fokker de toelating dit te vermelden bij de promotie 
van zijn nesten. 
 
CSW Belgium behoudt zich het recht ten allen tijden een einde te maken aan het engagement van een 
fokker en hem dus niet meer te erkennen als ondertekend fokker. 
 
Het respect van het charter gaat in op het moment van de ondertekening. Een fokker die niet meer 
wenst door het charter verbonden te zijn, verwittigd hiervan CSW Belgium per brief.  
 
Bij wijziging van het huidige charter krijgen de fokkers de vernieuwde versie voor akkoord, bij weigering 
is de fokker niet meer verbonden aan het naleven ervan. 

 
De ondertekende fokker verbindt zich ertoe: 
 
- Enkel rashonden met LOSH stamboom te fokken en alle puppy’s van zijn nesten in te schrijven in dit 
stamboek. 
 
- Te fokken en opvoeden in het respect van de sanitaire noden van het ras en van het welbehagen van 
de dieren. 
 
- De wettelijke en reglementaire schikkingen waaronder deze van de KKUSH in verband met het fokken 
en welbehagen te respecteren. 
 
- Enkel te fokken met teven die de leeftijd van 24 maand hebben bereikt op de dag van de dekking en 
voor zij de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt. De teef zal maximaal 2 drachten hebben in een periode 
van 24 maand en een periode van minimum 6 maand tussen 2 dekkingen zal gerespecteerd worden. 
 
- Enkel fokdieren te laten voortbrengen die het conformiteit attest aan het ras van de KKSH (of een 
gelijkaardig attest voor buitenlandse honden) hebben bekomen en aan de Karaktertest van CSW 
Belgium (of een gelijkaardige test georganiseerd door een buitenlandse club en erkend door CSW 
Belgium) te hebben voldaan. 
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- Enkel fokdieren te laten voortbrengen die op de volgende ziektes zijn getest en ze enkel te laten paren 
op de wijze hierna beschreven. De fokker verbindt er zich toe de resultaten van de testen aan zijn 
klanten te bezorgen. 
 
 
1° De fokdieren moeten röntgenfoto’s om coxo femorale dysplasie te testen (HD) bezitten, uitgevoerd 
na de leeftijd van 18 maand met een resultaat A, B of C erkend door een veearts officieel benoemd door 
de Kynologische maatschappij waarvan zij afhangen. 
 
Een van de fokdieren moet minimaal een A-attest hebben. 

 

2° De fokdieren moeten röntgenfoto’s om elleboog dysplasie te testen (ED) hebben uitgevoerd, na de 
leeftijd van 18 maand met een resultaat 0, SL of 1 erkend door een veearts officieel benoemd door de 
Kynologische maatschappij waarvan zij afhangen. 
 
Een van de fokdieren moet minimaal een 0 of SL-attest hebben. 
 
 
3° De fokdieren moeten in het bezit zijn van testen op degeneratieve myelopathie (DM) met als resultaat 
N/N of N/DM. Fokdieren die genetisch aangetast zijn (DM/DM) zijn uitgesloten voor de voortplanting. 
 
Een van de fokdieren mag geen drager van de ziekte zijn (N/N). 
 
 
4° Fokdieren moeten in het bezit zijn van testen op dwerggroei. Enkel gezonde dieren mogen 
voortplanten. 
 
 
- Enkel puppy’s te verkopen die geboren zijn in zijn fokkerij en nooit te verkopen aan voortverkopers, 
gespecialiseerde handel, laboratoria of zelfs op verkoopsalons of markten. 
 
- Puppy’s nooit vόόr de leeftijd van 8 weken te laten vertrekken, in goede gezondheid, zonder 
infectieziektes, voorzien van een identificatiechip en primo ingeënt. Daarenboven moeten de puppy’s 
perfect gesocialiseerd zijn. 
 
- Elke puppy te verkopen met een contract dat alle wettelijke waarborgen en een administratieve follow 
up garandeert. 
 
- De koper alle documenten met betrekking tot de puppy, zoals de stamboom, het Europees paspoort, 
het chip identificatiebewijs te bezorgen. 
 
 
Opgemaakt te ……………………..…………op…………………….  
Handtekening van de fokker                        Handtekening vertegenwoordiger CSW Belgium 
Voorafgegaan door de melding “gelezen en goedgekeurd “ 

 
 
 

 
 
 
  


