
1e dekking teef

Is de Teef 

gezond

Niet fokken

Nee

Teef < 24 

maanden oud
Ja

Verplichte kwalificaties:

2x inventarisatie

Of

1x inventarisatie + minimaal 2x 

ZG op shows

Ja

1 inventarisatie

Nee

Teef < 6 jaar 

oud
Niet fokkenNee

Ja

Is de Reu 

gezond

Ja

G-PRA getest en ++ of +-

Of

Free Due To Birth
Nee

Ja

Nee

2e tm 4e dekking 

teef

Is de Teef 

gezond

Nee

Teef < 8 jaar 

oud
Ja

Nee

Ja

Reu G-PRA getest

Bij ++ teef mag ++/+- reu

Bij +- teef mag ++ reu

Of

Free Due To Birth

Nee

Reu > 21 

maanden oud

Ja

Nee

Reu gekwalificeerd volgens 

VNS VFR of volgens erkende 

rasver.  waar hij lid is

Ja

Ja

Nee

Reu max 2x 

gedekt 

afgelopen 24 

maanden

Ja

Reu en Teef geldig ECVO en 

vrij van oogziekten?

Ja

Nee

Dekken!

Nee

Vraag u bij het maken van een 

combinatie altijd af:

*Waarom wilt u fokken?

*Wat zijn de mindere punten 

van de teef die u probeert 

verbeteren?

*Verbeterd de reu de mindere 

punten van de teef?

*Passen de karakters bij elkaar?

Reu en Teef geldig ECVO en 

vrij van oogziekten?

IC van de combi <31% Nee

Reu anders dan zoon, 

vader, opa, broer, neef, 

oom v.d. teef?

Ja

Nee

Ja

Ja

Er staan geen dubbele 

namen op stamboom

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Op overtreding van deze regels 

staan sancties, afhankelijk van 

de zwaarte van de overtreding.

Voldoen aan de regels is de 

verantwoordelijkheid van de 

fokker en de dekreu eigenaar, 

FAC en Bestuur kunnen niet 

verantwoordelijk gehouden 

worden voor het niet op de 

hoogte zijn of anders 

interpreteren door fokker/

dekreu eigenaar van het VFR.

Bij twijfel: vraag na bij de FAC!

Let op:

KI is alleen toegestaan indien 

beide ouderdieren zich al 

hebben bewezen op natuurlijke 

wijze te kunnen voortplanten
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