
 

Checklist dekking en geboorte volgens de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch 

gebied en de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).  

 

 
Belangrijk: De fokker is altijd verantwoordelijk voor het zelf aanleveren van de benodigde documenten. 

Het niet voldoen hieraan kan consequenties hebben voor b.v. het verkrijgen van stambomen, het 

verkrijgen van pupinfo en de vermelding van de eigen website op de site van de NHC.  

 

 

Voordat er een dekking plaats vindt:  
 Als lid van onze rasvereniging dient u te fokken volgens het VerenigingsFokReglement (het 

VFR) van de NHC. Lees dit zorgvuldig door. Hier staan fokkerijregels, welzijnsregels, 

gezondheidsregels, gedragsregels, exterieurregels en de regels voor pupinformatie en 
kennelvermelding in. Zie: www.hollandseherder.nl onder fokkerij.  

 Lees de informatie over het aanvragen van stambomen op de site van de Raad van Beheer: 

www.raadvanbeheer.nl  

 Vraag indien gewenst fokadvies aan bij de FC 

 Stuur het formulier “voorgenomen dekking” naar de FC.  

 Sinds 1 juni 2014 vindt de afname, opslag van het DNA en de afstammingscontrole plaats 

volgens de regels en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Beheer.  

Eerdere afname van het DNA en de vaststelling van het DNA-profiel onder de regeling van de 

NHC blijft van kracht. 
Indien uw hond nog niet over een DNA-profiel beschikt, kunt u de nodige informatie daarover 

op de website van de Raad van Beheer vinden. De informatie staat ook op de website van de 

NHC. 
Ook als u een buitenlandse dekreu wilt gebruiken moet een DNA-profiel van deze hond 

beschikbaar zijn.  

Op nestendagen en tijdens de clubmatch organiseert de NHC, in samenwerking met de Raad van 
Beheer, de mogelijkheid om collectief DNA te laten afnemen. Informatie daarover kunt u 

vinden bij de aankondigingen van deze evenementen.  

 Voor ouderdieren geboren na 1 november 2011 geldt dat uit een met goed gevolg vóór de 

dekking afgelegd examen of test moet blijken dat beide ouderdieren niet lijden aan agressiviteit, 
angst of nervositeit. Kwalificatiemogelijkheden: als een examen of test zoals genoemd wordt in 

ieder geval beschouwd: (sociaal deel van de ) Herdingtest, Gehoorzame Huishond (GH), G&G-

B, Verkeerszekere Hond (VZH), basiscertificaat zoekhonden (KNPV) Politiehond I (PH1 
KNPV), MAG (TOP) test of een vergelijkbaar examen of gedragstest. 

 Bij de Hollandse Herdershond ruwhaar dient, voordat de dekking heeft plaatsgehad, een 

onderzoek naar goniodysplasie  te zijn verricht. Een lijst van door de Raad van Beheer 
toegestane dierenartsen kunt u hier vinden: http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-

gedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-oogonderzoek/#c357\ 

 HD onderzoek is niet verplicht maar wel gewenst. Dit onderzoek moet plaatsvinden bij een door 

de Raad van Beheer voor dit onderzoek erkende dierenarts. Een commissie aangesteld via de 

Raad van Beheer beoordeelt de röntgenfoto’s van de heupen die bij de dierenarts zijn gemaakt. 

Hier kan enige tijd overheen gaan. Vraag uw dierenarts of hij ervaring heeft met het maken van 
deze foto’s en of de foto's door de Raad van Beheer erkend worden, alleen dan zal het resultaat 

op de stamboom van de pups worden vermeld.  

 Overweeg nu alvast of u een z.g.n. “koopcontract” wilt afsluiten met uw pupkopers. Een 
voorbeeld hiervan kunt u bij de FC van de NHC aanvragen. 

 Als u vragen heeft, onervaren bent, hulp wenst bij dekking of geboorte, neem alstublieft contact 

op met uw sectie van de FC. Zie voor het emailadres het einde van dit document. 

 

 

 

http://www.raadvanbeheer.nl/
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-oogonderzoek/#c357/


Na de dekking:  

    stuur uw dekaangifte binnen 21 dagen na de dekking naar de Raad van Beheer.  

 Nodig:  

 de gegevens op de stamboom van vader en moeder. LET OP: Ook de reu eigenaar moet 

tekenen, dus formulier meenemen bij dekking. 

 Kopieën van de DNA-profielen van beide ouderdieren. 
Hierna ontvangt u van de Raad van Beheer een bevestiging van de dekaangifte en een 

gedeeltelijk ingevuld geboorte formulier. Controleer of alle gegevens kloppen.  

 Aanvraag pupinfo bij NHC voor vermelding van uw nest op de NHC site. Dit doet u bij: 
pupinfo@hollandseherder.nl . Ook als u geen pupinfo wenst stelt de NHC het op prijs op de 

hoogte gesteld te worden van de dekking. De voorwaarden voor vermelding in de 

pupinformatielijsten op de website en in het clubblad kunt u vinden in het artikel 5 van het 
Huishoudelijk Reglementen van de NHC. 

 Bedenk alvast voldoende (stamboom)namen voor de pups, na de worp moet u deze binnen 10 

dagen doorgeven aan de Raad van Beheer.  

 

Na de geboorte:  

 geeft de geboorte inclusief verhouding reuen/teven zo spoedig mogelijk door aan de FC zodat 

uw nest vermeld kan worden bij de pupinfo op de site van de rasvereniging.  
 Binnen 10 dagen na de geboorte van het nest stuurt u de gegevens van het nest inclusief de 

stamboomnamen van de pups (!) op naar de Raad van Beheer.  

- U ontvangt hierna een acceptgiro van de Raad van Beheer.  

- Controleer de bijgevoegde gegevens.  
 Overweeg een dossier aan te leggen voor elke pup waarin u bijhoudt wat u met de toekomstige 

eigenaar besproken hebt.  

 Na betaling zal de chipper van de Raad van Beheer langskomen als de pups 5-8 weken oud zijn. 
Dit wordt kort van te voren aangekondigd. Deze zal alle pups chippen en de chip van de 

moederhond controleren. Tevens wordt dan wat wangslijm afgenomen bij de pups ten behoeve 

van de DNA-afname,  -opslag en afstammingscontrole. 
 Registratie: U bent sinds 1 april 2013 verplicht als fokker de pups te registreren op 

www.databankhonden.nl. De eigenaar moet vervolgens zelf de pup hier op zijn naam zetten. 

Volg de procedure op www.databankhonden.nl.  

Let op: de eerste registratie moet nà het chippen gebeuren maar vòòrdat de pups acht (8) weken 
oud zijn.  

 Ontwormen: De pups moeten met 2, 4, 6 en 8 weken ontwormd worden met een 

ontwormingsmiddel van uw dierenarts geschikt voor pups. Uw dierenarts kan u ook een 
ontwormingsschema voor de nieuwe pupeigenaren meegeven.  

 Met zes weken hebben de pups hun eerste enting nodig. U kunt met de pups naar uw dierenarts 

gaan of vragen of hij/zij het aan huis wil doen. Let erop dat de pups hierbij het Europese 
Dierenpaspoort krijgen.  

 

  
Bij het vertrekken van de pups:  

 Vult u met iedere pupeigenaar het registratiebewijs in. Dit moet door de fokker en de nieuwe 

eigenaar ondertekend worden. Vul de formulieren volledig in, anders is de kans groot dat de 
Raad het formulier niet accepteert.  

 Leg de eigenaar uit dat hij/zij zelf zijn pup opnieuw moet registreren op 

www.databankhonden.nl. Binnen twee weken na de verkoop van de pup moet u (de fokker) zich 
weer afmelden als eigenaar van de pup.  

 

 Indien u een koopcontract hanteert, deze door uzelf en de pupeigenaar (in tweevoud) laten 

ondertekenen. Onderteken ook beiden het dossier, dat u eventueel heeft bijgehouden.en waarin 
ook kopieën van de e-mailwisseling of aantekeningen van mondeling gemaakte afspraken zijn 

opgenomen. 

 Bespreek het ontwormingsschema èn het entingsschema met de nieuwe eigenaar.  
 



Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de FC: 

fc@hollandseherder.nl 
 

 

Fokkerijcommissie NHC 

mailto:fc@hollandseherder.nl

