
 

 

 

WORKSHOP "PARING"   

_________________________________________________________________________________ 

 

Doelstellingen van de workshop 

 

Het doel van deze workshop is om fokkers, dekreu-eigenaren en geïnteresseerde leden aan de hand 

van concrete voorbeelden uitleg te geven over beslissingen van de "Vorstand Zucht". 

In het verleden was hierover onbegrip, bijvoorbeeld:   

− waarom is mijn reu niet uitgekozen? 

− waarom is reu B goedgekeurd ondanks dat naar mijn mening reu A beter bij mijn teef zou 

passen? 

− waarom werd mijn reu niet ingezet? 

− waarom werd deze reu goedgekeurd voor een teef in kennel XY, maar niet voor mijn teef 

hoewel de teven ongeveer aan elkaar gelijk zijn? 

 

Aangezien dergelijke vragen slechts door concrete voorbeelden kunnen worden uitgelegd en het 

antwoord soms zeer complex is (onderzoeken van de documenten op dat ogenblik; onderzoek naar 

hoe "gestippeld" de honden waren op het moment van het verzoek, enz.), vragen wij om uw begrip dat 

de workshop alleen zal plaatsvinden als, voor 30.04.2019, ten minste een voorbeeld van een 

toegewijd lid aan ons wordt voorgelegd. Wij vragen ook begrip voor het feit dat wij, gezien het 

tijdsbestek, niet meer dan 6 voorbeelden kunnen bespreken. 

Door uit te leggen waarom de "Vorstand Zucht" een bepaalde beslissing genomen heeft, willen we 

graag duidelijk maken dat alle beslissingen genomen worden in het belang van en met een goede 

kennis over de gezondheid van onze honden en hun nakomelingen, alsmede rekening houdend met 

de totale populatie van de Chebo. Op deze manier willen we misverstanden en mogelijke 

beschuldigingen van persoonlijke gunsten voorkomen en alle belanghebbenden de gelegenheid 

geven inzicht te krijgen in het uitgebreide werk van alle mensen die zich met het fokprogramma 

bezighouden. 

 

Aanmelding voor de workshop (zie pagina 2) graag uiterlijk 30.04.2019 sturen naar info@erucanis.de. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Locatie en tijdstip van de workshop: 

 

Locatie: Camping Naumburg,  

 Am Schwimmbad 12, 34311 Naumburg, Duitsland 

 

Datum: 08.06.2019 

Tijd:  14:00 uur – 15:30 uur  

 

Spreker: Anja Frantzen 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

 

Aanmelding Workshop "Paring" voor leden 

_________________________________________________________________________________ 

 

Persoonsgegevens: 

  

Achternaam:  

Naam:  

Aantal personen *:  

Kennel (optioneel):  
* Aanmelding van bijv. echtgenoot of partner, op voorwaarde dat al deze personen lid zijn van de ERU Canis Gemeinschaft e.V. 

_________________________________________________________________________________ 

 

� Ik heb een vraag over de volgende paring:   

Kennel: 

Teef:  

Reu:   

Vraag: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

� Ik zou graag willen weten waarom bij een paring reu 1/reu 2 voorgetrokken werd. 

Kennelnaam: 

Naam teef:  

Naam reu 1 (goedgekeurd):  

Naam reu 2 (niet goedgekeurd): 

_________________________________________________________________________________ 

 

� Waarom werd de volgende paring niet goedgekeurd? 

Kennelnaam: 

Naam teef:  

Naam reu: 

_________________________________________________________________________________ 

� Andere thema's, aandachtspunten of te verklaren zaken 

Kennelnaam: 

Naam teef:  

Naam reu: 

Mijn verzoek/vraag: 

_________________________________________________________________________________ 

 

� Ik heb geen specifieke vragen, maar ik wil graag de workshop bijwonen uit interesse als een 

'stille' bezoeker. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Met mijn handtekening bevestig ik dat ik deel zal nemen aan deze workshop, dat ik kennis heb 

genomen van de betekenis, de inhoud en de voorwaarden voor het houden van deze workshop, en 

dat ik lid ben van de ERU Canis Gemeinschaft e.V. 

 

__________________________   _____________________________________ 

Datum       Handtekening 

 


