
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden voor nestvermelding op de website van de vereniging 
 
 

- Nesten die niet voldoen aan het Verenigings Fokreglement worden niet vermeld op 
de website. 

- Nesten van buitenlandse leden worden niet op de website vermeld. 
- De aanvraag voor vermelding van een nest op de website wordt pas in  behandeling 

genomen nadat alle benodigde formulieren bij het secretariaat zijn binnen gekomen 
en akkoord zijn bevonden. 

- De ouderdieren dienen de volgende kwalificaties te hebben en deze kwalificaties 
dienen behaald te zijn op CAC/CACIB of CAC tentoonstellingen, of op de Clubmatch 
van de Nederlandse Vereniging voor de Irish Softcoated Wheaten Terrier “De 
Wheatens”. Bovendien dienen ze te zijn behaald onder minstens twee verschillende 
keurmeesters. 
Mogelijkheid 1: Teef 1 x U en 2 x ZG – Reu 2 x U 
Mogelijkheid 2: Teef 3 x U – Reu 1 x ZG 

- Doen zich na aanvraag voor vermelding op de website gezondheidsproblemen of een 
andere afwijking voor, dan dient dit onmiddellijk bij het secretariaat te worden 
vermeld. 

 
Voorwaarden voor vermelding op de fokkerslijst op de website van de vereniging 

 
- Alleen de fokker is aansprakelijk voor de door hem gefokte pups. 
- Een fokker dient minimaal drie jaar ervaring met eigen Irish Soft Coated Wheaten 

Terriers te hebben, minimaal één jaar lid te zijn van de vereniging en minimaal één 
nest gefokt te hebben binnen de vereniging volgens het Verenigings Fokreglement 
om toe te kunnen treden tot de fokkerslijst. 

- Een fokker wordt vermeld op de fokkerslijst indien hij een nest heeft gefokt in de 
afgelopen vijf jaar of recente fokplannen heeft. 

- Fokkers die nog niet aan het minimum aantal jaren/één nest voldoen, kunnen 
vermeld worden als aspirant fokker, indien zij aan alle verdere bovengenoemde 
voorwaarden voldoen. 
 
Niet houden aan de regels kan leiden tot: 
* (Tijdelijke) verwijdering van de website 
* In geval van overtreding Verenigings Fokreglement: waarschuwing,  
  berisping, schorsing. 

 
 



Het bestuur kan, in bijzondere gevallen, dispensatie verlenen van artikelen in deze 
voorwaarden voor toetreding tot de fokkerslijst. Deze dispensatie dient dan vooraf 
schriftelijk door de fokker met redenen omkleed te worden aangevraagd. Elke dispensatie-
aanvraag zal in het clubblad worden gepubliceerd, of de aanvraag nu toegewezen wordt of 
afgewezen. Datzelfde geldt voor de redenen die tot deze toe- of afwijzing hebben geleid. 
 


