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VERZOEK FOKAANVRAAG ENTLEBUCHER SENNENHOND 
  

  

  

 

 

 

 

Eigenaar: 

 

Adres: 

 

Postcode en 

woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

 

Kennelnaam: 

 

 

Naam  hond: 

 

Stamboomnr.: 

 

Geboren op: 

 

 

Vader: 

 

Moeder: 

 

Voordat de FIC u mogelijke combinaties voorstelt zouden wij graag de volgende bescheiden van u  (kopie 

in PDF) ontvangen: 

• Stamboom van uw hond  

• Eigendomsbewijs RvB van uw hond 

• Uitslag HD-onderzoek 

• Uitslag ECVO oogonderzoek  (mag ten hoogste 12 maanden oud zijn voor de dekking) 

• Uitslag PRA-gentest Laboklin of Optigen met of zonder certificaat. 

• Goniodysplasie oogonderzoek (niet verplicht) 

• Resultaat gedragstest (zie fokreglement 6) 

• Uitslag EU-onderzoek 

• DNA-certificaat 

• Uitslag van tenminste 1 tentoonstelling en/of clubmatch (zie fokreglement 7.1) 

• Foto van de hond.  

Dit alles mag per mail worden opgestuurd mits goed leesbaar. 

 

Is Uw hond al eens gedekt?                             Ja / Nee 

Indien U de vorige vraag met ja heeft beantwoord, wie was de dekreu? 

1.  ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

3. ................................................................... 

Heeft Uw hond al eerder een nest gehad?    Ja / Nee 

Indien U de vorige vraag met ja heeft beantwoord, wat is de geboortedatum en hoe was / waren de 

samenstelling van het / de nest(en)? 

1 - datum ..............................................      ……reu(en) en ……teef(teven) 

2. datum ..............................................      ……reu(en) en ……teef(teven) 

3. datum...............................................      ......reu(en) en ......teef(teven) 

 

 

Hoe verliep de geboorte bij de vorige nesten? 
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Deden zich complicaties voor? Zo ja, van welke aard? 

............................................................................................................................................................. 

Zijn er ook pups dood geboren of overleden? Ja/Nee  Zo ja, hoeveel?  ........................... 

En waaraan:....................................................................................................................................... 

 

Wanneer uw hond reeds eerder een nestje heeft gekregen, wat is inmiddels bekend van de nakomelingen? 

Zijn er kopieën van uitslagen beschikbaar? Ja/Nee 

Welke?................................................................................................................................................. 

 

Wanneer wordt de volgende loopsheid verwacht? .......................................................... 

Heeft U voorkeur voor (een) bepaalde dekreu(en)?  Indien U voorkeur heeft graag motiveren.  

1.  ……………………………………………………………….. 

2 ……………………………………………………………….. 

3 ……………………………………………………………….. 

Ruimte voor motivatie:..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Heeft U voorkeur voor het land waar de voor te stellen dekreu woonachtig is? 

Ja, namelijk België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland of anders  ................................................  

Nee 

Ruimte voor andere vragen en/of opmerkingen: ........................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... 

Ondergetekende verklaart dat: 

1. de teef in goede gezondheid verkeert 

2. dat zij in de laatste maanden niet ernstig ziek is geweest 

3. dat er geen belemmeringen bestaan om haar te laten dekken 

4. Ik ga wel/niet akkoord met het plaatsen van de fokteef op de website NVAEGZ 

 

Plaats.........................................    Datum...............................  Handtekening  …….......................................... 
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U kunt voor informatie altijd telefonisch / schriftelijk en per mail contact opnemen met de FIC, 

Herma Cornelese, Meursweg 32, 6942 GH te Didam.  

Tel: 0316-224422  Mail: info.entlebucher@gmail.com 

 

Wij adviseren U zo spoedig mogelijk, indien gewenst, een kennelnaam aan te vragen.  Het is raadzaam ook 

de noodzakelijke dekaangifte aan te vragen. 

Te downloaden bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, www.raadvanbeheer.nl 

Postbus 75901, 1070 AX,  Amsterdam, tel: 020-6644474 en fax: 020-6710846 

 

Fokaanvraag (2 maanden voor de verwachte loopsheid) ingevuld en ondertekend, met de gevraagde 

kopieën, retourneren aan de FIC. 

De FIC zal u, indien mogelijk, een voorstel doen voor geschikte dekreuen voor uw teef. 

Lees voor het invullen van dit formulier het fokreglement na dat is vastgesteld op 27 mei 2015. 

Het fokreglement kunt u aanvragen bij de FIC of downloaden via de website NVAEGZ.  

 

Namens de FIC.  

 


