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Reglement dekreueigenaar en dekreuenlijst 

Als eigenaar van de dekreu bent u lid van de Nederlandse Vereniging voor liefhebbers en fokkers van 

de Barbet en staat u geregistreerd als dekreueigenaar. 

Om vervolgens voor plaatsing op de dekreuenlijst van de Nederlandse Vereniging voor liefhebbers en 

fokkers van de Barbet dient de reu aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

• U fokt volgens het fokreglement 

• De reu dient te voldoen aan alle gezondheidseisen zoals beschreven in het fokreglement.  

• De reu voldoet aan de exterieureisen van het fokreglement 

• U onderschrijft het fokreglement, huishoudelijk reglement en de statuten van de 

Nederlandse Vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet 

Indien u als dekreueigenaar niet aan de voorschriften houdt dan zijn wij genoodzaakt om uw 

dekreu(en) van de website te verwijderen. Tevens zullen wij dit als bestuursbesluiten openbaar 

maken. 

Procedure plaatsing reu op de dekreuenlijst 

Aanmelding van uw reu voor de dekreuenlijst doet u door het formulier op de website volledig in te 
vullen en samen met de gevraagde (leesbare) kopieën op te sturen. Zodra de gevraagde gegevens 
(stamboom, eigendomsbewijs, HD, geldige Ooguitslag, PRA uitslag en DNA testen, aantal dekkingen 
binnen en buitenland en kopieën van de vereiste show  uitslagen) van uw reu volledig binnen zijn, 
wordt deze binnen 2 weken op de dekreuenlijst geplaatst. 

ECVO formulier en overige wijzigingen 

Voor wat betreft het oogonderzoek willen wij u erop wijzen, dat u zelf zorg dient te dragen voor het 
tijdig herhalen. Als de ooguitslag verlopen is (deze is één jaar geldig!) en wij hebben niet tijdig een 
kopie van de nieuwe uitslag ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt om dit op de website te vermelden. 

Aanvullingen en eventuele wijzigingen zoals adreswijziging, kwalificaties, diploma’s, dekmeldingen in 
binnen- en buitenland verzoeken wij u zo spoedig mogelijk per e-mail te melden, vergezeld van de 
benodigde kopieën. Als uw dekreu niet meer kan worden ingezet voor de fokkerij (bijv. maximaal 
aantal dekkingen, overlijden, onvruchtbaarheid, ziekte, ouderdom) dient u dat ook direct per e-mail 
door te geven. 
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Uw reu verdient een goede foto 

Veel foto's zijn zeer fraai, maar helaas worden er te vaak foto's opgestuurd waarop de hond niet is te 
beoordelen. Er worden twee foto’s geplaatst, van het hoofd en in stand. 

De foto moet minimaal 1280 x 960 pixels, dat wil zeggen 2 mb of hoger zijn maar maximaal 5 mb. 

• geen foto met een speeltje, dummy of wild in zijn bek; 
• zet de hond voor de foto op een kort gemaaid grasveld of op een stenen ondergrond; 
• de hond in stand in een rustige omgeving, geen plaatsingsbordjes, geen mensen op de achtergrond 
of andere dingen die afleiden; 
• zorg voor goed licht; 
 

Tot slot 

Natuurlijk worden alleen reuen die voldoen aan de op dat moment geldende basisregels van het VFR 

geplaatst.  

De Barbetclub is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of 

onvolkomenheden, mogelijke (erfelijke) gebreken die zich in een nest of een latere levensfase van 

een pup/hond openbaart. 

Fokkers en dekreu-eigenaren zijn verplicht om voorafgaande aan de dekking elkaar alle relevante 

informatie te verstrekken over hun fokdier. Controleer dus voorafgaande aan de dekking ook zelf de 

gezondheidsuitslagen, aantal nesten, dekkingen en dergelijke. Het is zeer onplezierig als u later 

geconfronteerd wordt met gegevens of een sanctie die u had kunnen weten maar niet wist omdat u 

er niet naar gevraagd hebt. 


