
 

 

 

Pupinfo Reglement 

 

 

 

Vroeger toen er nog geen internet en social media was liep de verkoop van pups voornamelijk via de 

rasverenigingen. Geïnteresseerden meldden zich aan bij het secretariaat en werden op een lijst 

geplaatst of men informeerde bij het secretariaat of de verantwoordelijke persoon bij de vereniging 

of er ergens pups beschikbaar waren en dan werd je doorverwezen naar die fokker(s), die op dat 

moment pups had(den) liggen. 
 

Tegenwoordig met het internet en social media, zoals Facebook bemiddelt een rasvereniging 

eigenlijk niet meer. Er wordt nog wel geïnformeerd bij de rasvereniging, maar dat is veelal meer in de 

trant van “Is deze fokker aangesloten, fokt hij/zij volgens de regels?” Met andere woorden is deze 

fokker betrouwbaar. Ons secretariaat geeft naar alle eerlijkheid antwoord op de vragen van die 

mensen, die contact zoeken met de vereniging. Zij verwijst mensen door naar die fokkers, die hebben 

aangegeven of zij pups verwachten of waar pups geboren zijn. Hierin wordt geen onderscheid 

gemaakt in tussen fokkers die reeds jarenlang fokken of fokkers die incidenteel fokken, iedereen die 

lid is van de vereniging en zich houdt aan het fokreglement van de vereniging heeft recht op pup 

info.  

Zij verwijst dan naar alle beschikbare adressen.  

 

Geïnteresseerden gaan tegenwoordig achter hun computer, tablet of smartphone zitten en zoeken 

het internet af naar beschikbare pups of kijken waar er pups verwacht worden. Zij benaderen de 

fokkers veelal rechtstreeks met hun vragen of laten zich bij fokkers op een wachtlijst plaatsen. Juist 

hierin kan de vereniging van betekenis zijn voor hun fokkers.  

Waarom is pupinfo van de vereniging interessant voor u?  

Geïnteresseerden in een Gordon Setter pup gaan nog wel te raden bij de rasvereniging, zij het dan 

niet meer telefonisch. Onze website wordt veelvuldig bezocht en hierop kunnen wij inspelen. Wij 

houden de website up-to-date en kunnen hierop direct uw pup aankondiging en geboren nestje 

promoten. Daarnaast hebben wij een Facebook pagina, waarop wij ook direct dezelfde aankondiging 

kunnen plaatsen. Bij deze aankondigingen wordt naast uw contactgegevens ook een directe link naar 

uw website (indien beschikbaar) geplaatst, zodat geïnteresseerden direct met u contact op kunnen 

nemen.   Natuurlijk wordt uw aankondiging ook vermeld in ons digitale clubblad “de Doedelzak”.  

 

In de aankondiging vermelden wij de gezondheidsuitslagen van de ouders. Wij vermelden niet alle 

kampioens- en/of jachttitels in de aankondiging. Is een ouderhond kampioen geeft u dit dan door bij 



de melding (en voeg hierbij een kopie van een kampioenstitel bij) dan zullen wij dit (d.m.v. 

toevoeging Kamp.) in de aankondiging erbij vermelden.  

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor pupinfo?  

1. Allereerst dient u zich natuurlijk aan het Verenigingsfokreglement te houden. U dient uw 

plannen voor een nestje kenbaar te maken bij ons secretariaat d.m.v. een e -mail te sturen of 

door het online invullen van het dekmeldingsformulier op onze website. Hierbij voegt u de 

benodigde documenten van de ouderhonden toe.  

 

De benodigde documenten zijn: kopie stamboom, kopie uitslag HD-onderzoek, kopie uitslag 

PRA-onderzoek (of wanneer erfelijk vrij van PRA dan kopie uitslagen onderzoek ouders), 

kopie van 2 keurverslagen met uitslag minimaal zeer goed. U mag hierbij ook een foto van 

vader en moeder bijvoegen voor bij de aankondiging op de website.  

 

Deze documenten dienen officieel, zoals aangegeven bij punt 2.8 in het fokreglement, in het 

bezit te zijn van het secretariaat vóór aanvang van de dekking. Mocht er door onvoorziene 

omstandigheden uitgeweken worden naar een andere reu, dan gelieve de benodigde 

documenten z.s.m. toe te sturen.  

2. Zodra een dekking heeft plaatsgevonden laat u dit weten aan het secretariaat, vanaf dat 

moment zal de aankondiging op onze website en Facebook worden geplaatst 

3. Zodra de pups geboren zijn geeft u dit per e-mail of d.m.v. online invullen van het 

geboorteformulier op onze website door aan het secretariaat. Hierbij geeft u op hoeveel 

pups er geboren zijn, inclusief vermelden van het aantal reuen en teven. Daarnaast geeft u 

aan hoeveel pups u nog beschikbaar heeft. Geef hierbij op hoeveel reuen en teven nog 

beschikbaar zijn, zodat dit vermeld kan worden in de aankondiging. LET OP! Geeft u de 

geboortemelding z.s.m. op na geboorte van uw pups! Een te verwachten nest aankondiging 

verdwijnt 2 weken na de te verwachten geboortedatum van onze website!  

4. U dient het secretariaat gedurende de 8 weken dat u de pups in huis heeft op de hoogte te 

houden van het aantal nog beschikbare pups. Zónder bericht van de fokker wordt de 

aankondiging 10 weken na de geboortedatum verwijderd van onze website.  

5. U dient als fokker de vereniging toe te laten het nest te bezoeken. Het bestuur doet zijn best 
om alle nesten te bezoeken.  

 

Wat zijn de tarieven voor pupinfo?  
De tarieven zijn, zoals vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering van september 2010:  

Vast tarief van € 40,00 per nest + € 5,00 per levende pup. 

De fokker ontvangt hierover een mail met daarin het totaalbedrag vermeld, meestal zal deze mail 
ook zijn voorzien van het door de nestbezoeker ingevulde formulier van het nestbezoek.  


