Checklist voor LSOHV Fokkers 3 juni 2019

Daar waar in de checklist wordt verwezen naar formulieren dan kunt u deze vinden op de
website https://www.lsohv.nl/formulieren-2/

A. Het aansluiten bij de LSOHV als fokker
1.
2.
3.
4.
5.

Aansluiten als lid van de LSOHV dmv het aanvraagformulier lidmaatschap.
Het aanvragen van een kennelerkenning dmv het aanvraagformulier kennelerkenning.
Er volgt een bezoek van een bestuurslid.
Het insturen van een leuke foto van jou met je hond.
Website in orde maken.

B. De fokgeschiktheid van je hond (willekeurige volgorde)
1. Het laten aankeuren van je hond op een leeftijd van minimaal 15 maand dmv het
aanvraagformulier aankeuring.
2. Kopie stamboom insturen.
3. HD/ED foto’s laten maken, hiervoor het formulier HD ED DNA DM Dwerggroei ten behoeve van
aankeuring gebruiken. Laten beoordelen door de Raad van Beheer, uitslag opsturen naar de
LSOHV.
4. DNA, indien nog niet afgenomen, laten afnemen door een dierenarts. Hiervoor hetzelfde
formulier gebruiken als hierboven bij HD/ED foto’s, vastleggen bij een laboratorium, het
certificaat opsturen naar de LSOHV.
5. DM en Dwerggroei laten afnemen door een dierenarts en laten testen bij een laboratorium.
Hiervoor ook hetzelfde formulier gebruiken als hierboven bij HD/ED foto’s, de uitslagen
opsturen naar de LSOHV. Eventueel, indien gewenst maar is geen verplichting, kan de
Combibreed test voor Duitse Herders worden afgenomen.
6. Het behalen van een U/ZG showuitslag op een leeftijd van minimaal 12 maanden, deze uitslag
opsturen naar de LSOHV.

C. Het fokken van een nestje
1. Het zoeken naar een geschikte combinatie.
2. De verwantschap voor deze combinatie laten uitrekenen dmv het aanvraagformulier
verwantschap combinatie.
3. Ten minste 14 dagen voor de dekking geef je de voorgenomen dekking door, inclusief kopfoto’s
en alle gegevens van beide honden dmv het formulier voorgenomen dekking.

4. Binnen 14 dagen na de dekking, de dekking doorgeven dmv het aangevulde formulier
voorgenomen dekking of de formulieren dekaangifte teef en reu.
5. De combinatie komt op de website.
6. Na 4 weken eventueel een echo laten maken en dit mailen, zodat dit op de site komt te staan.
7. Binnen 8 dagen na de geboorte de geboortemelding en leuke foto van moeder met pups
insturen dmv het formulier geboortemelding.
8. De geboorte komt op de site en op facebook.
9. Na 6 weken de puppen laten chippen, enten en dna http://www.lsohv.nl/dna laten afnemen.
Het formulier nestregistratie ingevuld klaar hebben liggen voor de dierenarts.
NB. Onderstaand een korte uitleg hoe de formulieren en swabs bij Van Haeringen te bestellen:
Ga naar website Van Haeringen https://www.vhlgenetics.com/nl-nl/
DNA Testen – Hond Kat Paard – Webshop hond – (rechtsboven) Service – Inzendformulieren –
Inzendformulieren Hond – H200 of H205 (afhankelijk of van beide ouderdieren DNA is
vastgelegd) - naar beneden scrollen en formulier invullen en printen zo veel als nodig voor
aantal pups.
Swabs: Wederom website Van Haeringen – Service – swabs/zakjes aanvragen – gegevens
invullen en versturen.
De meeste fokkers maken gebruik van Van Haeringen maar Laboklin mag natuurlijk ook.
10. De dierenarts zijn deel op het formulier nestregistratie laten invullen en ondertekenen.
11. Er volgt een bezoek van de nestcontroleurs. Tijdens dit bezoek het formulier nestregistratie
aan de nestcontroleurs afgeven.
12. Zodra ontvangen, een kopie van de DNA certificaten opsturen naar de LSOHV.
13. Stambomen worden verstrekt.
•

Het is verstandig om zorg te dragen voor een goed koopcontract om de afspraken vast te leggen.
Zo’n concept contract is bij voorbeeld te verkrijgen bij http://rechtvoorderashond.nl/productcategorie/juridische-documenten/ of bij
https://hondenbescherming.nl/media/cms_page_media/65/Koopovereenkomst.pdf
Men kan dan zelf het contract naar eigen inzicht opmaken.

