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Checklist voor Dekreu-eigenaren 
 

 

Daar waar in de checklist wordt verwezen naar (digitale) formulieren dan kunt u 

deze vinden op de  website https://www.sanus-canibus.nl/ onder de kop “Melden”. 

 

 

Het aansluiten bij de Stichting 

1. Aansluiten als Dekreu-eigenaar bij de Stichting dmv het aanmeldformulier. 

 

De fokgeschiktheid van je hond (willekeurige volgorde) 

1. Het laten aankeuren van je hond op een leeftijd van minimaal 15 maanden dmv 

het aanvraagformulier aanmelden aankeuring. 

2. Kopie stamboom insturen. 

3. HD/ED foto’s laten maken, laten beoordelen door de Raad van Beheer, uitslag 

opsturen naar de Stichting. 

Let op! Van de ellebogen 4 foto’s per elleboog conform de Duitse Herder. 

Advies om tijdens het maken van de HD/ED foto’s ook een foto te laten maken van de 

rug voor een eventuele 8ste wervel. 

4. DNA: indien nog niet afgenomen, Embark-swab bestellen via e.v.beek-

blom@sanus-canibus.nl Swab laten afnemen door een dierenarts. Hiervoor het 

getuigenformulier gebruiken, swab opsturen naar Embark. De uitslag opsturen naar 

de Stichting. 

5. Swab voor dwerggroei laten afnemen door een dierenarts en laten testen bij een 

laboratorium, bijvoorbeeld Van Haeringen of Laboklin. Hiervoor het getuigenformulier 

gebruiken. De uitslag opsturen naar de Stichting.  

6. Het behalen van een U/ZG showuitslag op een leeftijd van minimaal 12 maanden,  

deze uitslag opsturen naar de Stichting. 

7. Zorgdragen voor een mooie kop- en standfoto. 

8. Alle uitslagen en formulieren voor wat betreft de fokgeschiktheid c.q. aankeuring 

kunnen worden gestuurd naar info@sanus-canibus.nl  
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Het dekken van een teefje 

1. Voorwaarden (dekovereenkomst) bespreken met fokker/teef-eigenaar en deze 

vastleggen dmv bijvoorbeeld het formulier dekovereenkomst. 

2. Indien de eigenaar van een teef geen lid is van de Stichting de dekking binnen 14 

dagen na de laatste dekking dmv het formulier dek aangifte reu aan de Stichting 

doorgeven. 

3. Indien een eigenaar van een teef geen lid is van de Stichting de geboorte binnen 8 

dagen dmv het formulier geboortemelding aan de Stichting doorgeven. 

 


