Checklist voor het fokken van een nestje
Enkel nestjes die gefokt worden volgens het fokreglement van de B.V.C.T. (zie website
www.cairnterrier-club.be ) zullen opgenomen en vermeld worden op de website en/of in het
clubblad van de B.V.C.T.
Voor een vlot verloop betreffende het kenbaar maken van een nest en het maken van de afspraak
voor de levershunttesten, dienen volgende stappen gevolgd te worden:
1. Vanaf het vaststellen van een zwangerschap
Na een effectieve dekking, is het reeds mogelijk om het toekomstige nest aan te melden voor
de rubriek “Geboortes en Vooruitzichten”. Indien er aan de voorwaarden van een vermelding
( in het clubblad en/of op de website ) voldaan is, dient U dan het formulier “Aanmelden van
een nest “zover mogelijk aan te vullen met de juiste gegevens en doorsturen naar de
verantwoordelijke vansantvoetingrid@outlook.com Dit vindt u op de website van onze club
www.cairnterrier-club.be bij nuttige documenten .
2. Van bij de geboorte of ten laatste binnen de 7 dagen na de geboorte
Het nest doorgeven aan de verantwoordelijke voor de levershunttesten van de B.V.C.T. (Rick
Huysecom cairnterriers@telenet.be ). Binnen de 5 werkdagen na ontvangst, ontvangt u een
bevestigingsbrief met info en een voorstel van datum en uur voor de uitvoering van de
testen.
3. Bij de geboorte of ten laatste binnen de 14 dagen moet er eveneens een nestaangifte
gedaan worden bij de KMSH. Dit kan tegenwoordig zeer eenvoudig via KMSH-portaal online
gebeuren. Er wordt een nestdossier geopend en de fokker dient de stappen van de KMSH
nauwkeurig te volgen. Na het ingeven van de ouderdieren en wanneer deze goedgekeurd zijn
door de KMSH, wordt er vrij snel een” voorbeeld stamboom” (pedigree sample) getoond
voor goedkeuring door de fokker. Deze voorbeeldstamboom a.u.b. downloaden en
doorsturen naar cairnterriers@telenet.be .
4. Binnen de 48u na het plaatsen van de microchips bij de puppy’s (op 6 weken)
Moeten de namen van de puppy’s met bijhorende chipnummer doorgegeven worden aan de
verantwoordelijke voor de levershunttesten (Rick Huysecom cairnterriers@telenet.be). Dit is
nodig om de attesten voor de levershunttesten tijdig klaar te krijgen. Op de dag van de
uitvoering van de levershunttesten wordt er dan door de verantwoordelijke van de BVCT een
attest voor eigen nestdossier en individuele attesten voor de nieuwe puppy-eigenaars
afgeleverd. Na de testen ontvangt u een nestregistratiekaart met de namen, chipnummers
en de resultaten van de levershunttesten die na controle op juistheid, door de fokker nog
verder dient aangevuld te worden met de juiste stamboomnummers.
5. Bij ontvangst van de stamboomnummers vult u deze aan bij de bijhorende
stamboomnamen op de ontvangen nestregistratiekaart. Deze nestregistratiekaart dient u
dan terug te sturen naar cairnterriers@telenet.be . Hierbij voegt u minimum één kopie van
een stamboom van één van de puppy’s. Indien u eerder de voorbeeldstamboom van het nest
reeds hebt doorgestuurd is dit geen 2de keer nodig.

