
 
 

 

 

 

Checklist voor LSOHV Fokkers 
 

 

 
A. Het aansluiten bij de LSOHV als fokker 

1. Aansluiten als lid bij de LSOHV http://lsohv.nl/onewebmedia/Aanvraag%20Lidmaatschap.pdf 

2. Het aanvragen van een kennelcertificaat 

http://lsohv.nl/onewebmedia/Kennelinformatie%20vragen.pdf 

3. Er volgt een bezoek van een bestuurslid 

4. Het maken en insturen van een Banner 

5. Banners van de collegafokkers en de LSOHV op je site plaatsen 

6. Het opsturen van een leuke foto van jou met je hond 

 

 

 

B. De fokgeschiktheid van je hond (willekeurige volgorde) 

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

http://lsohv.nl/onewebmedia/Aanvraag%20aankeuring.pdf 

2. Kopie stamboom insturen 

3. HD/ED foto’s laten maken en insturen naar de Raad van Beheer, deze uitslag opsturen naar de 

LSOHV 

4. Optioneel DNA laten vastleggen bij het van Haeringen, het certificaat opsturen naar de LSOHV. 

5. DM laten testen bij het van Haeringen, de uitslag opsturen naar de LSOHV. 

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

opsturen naar de LSOHV. 

 

 

 

C. Het fokken van een nestje 

1. Het zoeken naar een geschikte combinatie 

2. De verwantschap voor deze combinatie laten uitreken (max 8%) 

http://lsohv.nl/onewebmedia/Aanvraag%20inteeltcoefficient.pdf    

3. Uiterlijk 4 dagen voor de dekking geef je de voorgenomen dekking door, incl kopfoto’s en alle 

gegevens van beide honden. 

http://lsohv.nl/onewebmedia/Voorgenomen%20dekking.pdf  

4. Binnen 3 weken na de dekking, de dekking doorgeven 

http://lsohv.nl/onewebmedia/Dek%20Aangifte%20Teef.pdf  

http://lsohv.nl/onewebmedia/Dek%20Aangifte%20Reu.pdf  
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5. De combinatie komt op de site 

6. Na 4 weken eventueel een echo laten maken en dit mailen, zodat dit op de site komt te staan. 

7. Binnen 8 dagen na de geboorte de geboortemelding  insturen 

http://lsohv.nl/onewebmedia/Geboortemelding.pdf  

8. De geboorte komt op de site 

9. Na 6 weken de puppen laten chippen, enten, dna afname 

10. Er volgt een bezoek van het bestuur 

11. Binnen 12 weken het formulier nestregistratie  en  een kopie van het DNA certificaat opsturen 

naar de LSOHV. http://lsohv.nl/onewebmedia/Nestregistratie.pdf 

12. Stambomen worden verstrekt. 

13. Het wordt op prijs gesteld als je de pupkoper(s) lid maakt van de vereniging. Je betaalt als 

fokker een gereduceerde contributie voor een pupkoper van € 10,-- per jaar. 

http://lsohv.nl/Bestuur/Kosten.html  De pupkoper betaalt het eerste jaar niets. Laat de 

pupkoper(s) het lidmaatschapformulier 

http://lsohv.nl/onewebmedia/Aanvraag%20Lidmaatschap.pdf  invullen als ze de pup ophalen 

en zorg dat je zelf als fokker de formulieren opstuurt naar het secretariaat. (geef de 

formulieren niet mee want mensen vergeten dan het in te sturen) 
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