
Wilt u  een nestje fokken met uw Duitse Staande langhaar?  

Uw hond is nu 24 maanden oud en het is een geweldige hond.  

Waar moet u dan rekening mee houden? Welke verplichte onderzoeken moet uw hond ondergaan. 

Allereerst  het HD onderzoek. Een onderzoek op heup dysplasie. 

Ook zullen de ogen moeten worden onderzocht, het ECVO onderzoek. De specialisten hiervoor kunt u 

vinden op de site van Houden van Honden. 

En voor ons ras  nog 2 extra onderzoeken: 

• het Schildklierkankeronderzoek, het formulier kunt u vinden op de site. 

• onderzoek op E Locus ( de kleur geel) via DNA  te onderzoeken.  Aan te vragen via deze link.  

1. Kleur. H734 - Vachtkleur E-locus. Dit kan alleen wanneer het DNA van de hond bekend is bij 

Laboratorium. 

2. wanneer u een hond hebt geïmporteerd, dan kunt u een combi  

test bestellen op kleur en DNA, via de ze link. Kleur1. 

Verder zal uw hond nog werkkwalificaties moeten hebben, deze kunnen in binnen- en/of buitenland 

gehaald worden. Aangetoond moet worden dat de hond een jachthond is met voorstaan en apporteren.  

Ook zou uw hond nog een keuring  op fokgeschiktheid  moeten hebben of een  paar  keuringen op een  

exterieurshow.   

En dan…                                                                                                                                                                  

Een reu zoeken. Ook deze zou aan alle eisen moeten voldoen. Even naar de buurman met zijn mooie DSL is 

er niet bij.  Wat u ook nog in de gaten moet houden is de mate van inteelt en  voorvaderverlies, een hoge 

inteelt en hoog voorvaderverlies kunnen ziekten en afwijkingen in de hand werken.  

Contact zoeken met de reueneigenaar en  afspraken maken. 

De volgende stap is alles opsturen naar de FBC en  dan wachten op de loopsheid.                                        

De FBC zal alle informatie verwerken tot een scoretabel waar uitkomt of het nest gefokt wordt volgens de 

richtlijnen van de NVL. 

Dan volgt een dekking.  Kijk op Houden van Honden wat de volgende stappen zijn.   De volgende stappen 

zijn: O.a. de checklist Fokker Stamboomhonden kan een hulp zijn. 

1. Dekaangifte 
2. Geboorte aangifte 
3. Nestcontrole, chippen & DNA-afname 
4. Stambomen, DNA-profiel, registratiebewijs & nazorg 

Ook kunt u de geboorte van de pups doorgeven aan de FBC, deze zal het nest dan plaatsen op de website 
van de club.                                                                                                                                                      

Let op:                                                                                                                                                                                

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee 
opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.                               

https://www.nedverlanghaar.nl/gezondheid/hd
https://www.nedverlanghaar.nl/gezondheid/ogen
https://www.combibreed.nl/nl-NL/Service/Inzendformulieren/DNA-genotypering-inzendformulier/species/5
https://www.combibreed.nl/nl-NL/Service/Inzendformulieren/DNA-genotypering-inzendformulier/species/5%20.
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/stambomen-aanvragen-voor-pups/
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/c25f7209da774011a798a496ad7ad8c9/checklist-fokker-stamboomhonden-los-low-res.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/385a2d478fef4b00bd43330694da1287/dekaangifte_versie_14-08-2015-.pdf


Voor de reu geldt de restrictie  2 dekkingen per kalenderjaar, 8 dekkingen totaal.  

Voor verdere regels aangaande fokken met je hond met stamboom is het KYNOLOGISCH REGLEMENT 
belangrijk om even door te lezen. Het niet naleven van het Kynologisch Reglement kan leiden tot 
(ingrijpende) sancties. 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/kr-kyn-reglement/200701_kr-geldig-vanaf-1juli2020.pdf

