Hoe wordt mijn hond
een fokreu of fokteef?

Mijn hond is in het bezit van een stamboom als zijnde een Elo® der EZFG e. V. of als
Chebo der ERU Canis Gemeinschaft e. V.

Een kopie van de stamboom inscannen en aan het Zuchtbuchamt der ERU Canis
Gemeinschaft e.V. mailen. (E-Mail: zuchtbuch@eru-canis.de). Hier wordt een inschatting
gemaakt of de hond in aanmerking komt voor het fokprogramma.

Formulieren voor HD/ED/PL en voor de bloedafname aanvragen bij de penningmeester
per Mail (schatzmeister@erucanis.de) Eveneens kunt u hier de betalingen doen voor de
formulieren (Sparkasse Parchim-Lübz, IBAN DE43 1405 1362 1600 0731 03,
BIC/SWIFT NOLADE21PCH).
De hond moet bij deze onderzoeken 12 maanden oud zijn!

Formulieren worden opgestuurd als de betalingen binnen zijn bij de penningmeester. Nu
kan er een afspraak bij de dierenarts gemaakt worden voor het röntgenonderzoek.
(Tijdens dit onderzoek wordt uw hond onder narcose gebracht.

Wanneer men naar het röntgenonderzoek gaat, neemt men het formulier en de stamboom
mee.
-

-
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Wanneer er analoge röntgenfoto’s gemaakt worden, zal de arts het formulier
invullen en u stuurd dit met de originele stamboom van de hond naar de
penningmeester.
Of de arts stuurd de digitale foto’s zelf via ´t Portal www.myvetsxl.com .
Daar worden de foto´s door onze expert, dr. Koch in Melbeck, herkend, door onze
verenigingsnaam. Ook nu stuurd u het door de arts ingevulde formulier en de
originele stamboom van de hond naar onze penningmeester.
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Bij het röntgenonderzoek, als de hond onder narcose is, kan een gebitsschema (door
de dierenarts) gemaakt worden. En op die manier kunnen de niet aanwezige tanden
vastgesteld en benoemd worden. Dit schema kan later als kopie aan de keurmeester,
tijdens de standaard beoordeling, gegeven worden. Ondanks dat, is de keurmeester wel
verplicht om het gebit nogmaals helemaal te controleren.

De expert stuurd de resultaten terug naar de penningmeester, die deze gegevens op de
stamboom zal invullen en vervolgens zal terug sturen naar de eigenaar.

Heupdysplasie (HD) met „HD-A1, A2, B1 of B2“, Patella (PL) met „PL 0 of 1“ en
Elleboogdysplasie (ED) met „ED- Grad 0 oder ED Grad 1“ wordt op de stamboom
bijgeschreven.

Afspraak maken bij de oogarts. Het onderzoek kan/mag op zijn vroegst met 12 maanden
plaatsvinden. Afspraak maken bij de oogarts. Het onderzoek kan/mag op zijn vroegst
met 7 maanden plaatsvinden. Aanbevolen wordt 12 maanden. Het oogonderzoek moet
plaats vinden door een oogarts (ECVO) die voldoet aan de eisen van de Raad van
Beheer.

Het formulier van de oogarts moet naar het Executive Breeding en het Stamboekbureau
worden gestuurd (per Mail: zuchtbuch@eru-canis.de). Als de hond voor de fok ingezet
kan/mag worden, moet op het formulier „vrij van“ staan en bij de trabeculum mag
maximaal een bevinding van minder dan 25% aanwezig zijn.

De bloedtest kan door een dierenarts worden afgenomen en als opslag naar onze
bloeddatabank gestuurd worden.
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De beoordeling van de standaard en het karakter wordt door een gecertificeerde
keurmeester van de ERU Canis Gemeinschaft e.V. gedaan. Deze zijn op de verenigings
website te vinden. Om een afspraak te maken steld u zich met de door u gekozen
keurmeester in verbinding.

De beoordelingen van de keurmeesters worden aan het Zuchtbuchamt gestuurd om
daar ingeschreven te kunnen worden. De eigenaar ontvangt deze beoordelingen van de
keurmeester per mail.

Basisvoorwaarden om een fokreu of een fokteef in te zetten zijn:
-

Lidmaatschap van de hondenbezitter.

-

Het contract moet ondertekend zijn (door beide partijen).

-

Alle medische onderzoeken moeten plaats gevonden hebben.

-

De bloedtest moet aanwezig zijn in de bloeddatabank.

-

Standaard en karakter test moeten positief afgesloten zijn.

-

De vaststelling dat er geen fokuitsluitende kenmerken zijn.

Fokuitsluitende tekortkomingen (Zuchtausschließende Mängel aus der ZO der ERU Canis
Gemeinschaft e. V.):
Wesensschwäche wie übersteigerte Nervosität, Aggressivität oder Angstreaktionen, angeborene Blind- und Taubheit,
Hasenscharte, Spaltrachen, Rolllider, erbliche Zahnund Kieferanomalien, Epilepsie, Kryptorchismus, Monorchismus,
Albinismus, exokrine Pankreasinsuffizienz, schwere Allergien, Nabelbruch, Skelettdeformationen, „HD-C“, „HD-D“
und „HD-E“, Patellaluxation Grad „Zwei“, „Drei“ und „Vier“, ED „Grad Zwei“ und „Grad Drei“, Knickrute, Wolfskrallen
und weitere zuchtausschließende Fehler, die im Standard beschrieben sind. Abweichend davon kann der Vorstand
Zucht Ausnahmegenehmigungen bei Wolfskrallen, Nabelbruch und Knickrute sowie erblichen Zahn- und
Kieferanomalien erteilen. Werden durch ärztliche Eingriffe zuchtausschließende Fehler oder Erbkrankheiten verdeckt,
muss hierzu vom Tierarzt ein Attest ausgestellt werden, welches umgehend dem Vorstand Zucht zuzuleiten ist.
Solche Hunde sind ebenfalls von der Zucht ausgeschlossen.
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