
Beste chesseneigenaars, 
 
Op de bestuursvergadering van 21 mei j.l. hebben wij besloten op de site van de CBRN een actueel 
fokdierenbestand te plaatsen. 
Uw reu of teef plaatsen wij graag op onze site mits hij/zij aan de onderstaande eisen voldoet. 
Wij plaatsen alleen de fokdieren die ingeschreven staan in het NHSB en woonachtig zijn in 
Nederland. 
Reuen en teven moeten voldoen aan de eisen van het Verenigingsfokreglement/VFR waarin 
gezondheidseisen, showuitslagen, jachtdiploma’s etc. beschreven staan. 
Omdat wij de site zo overzichtelijk mogelijk willen houden verzoeken wij alleen onderstaande 
gegevens aan te leveren, dus geen plaatsingen, puntenaantallen etc. 
De eigenaars moeten ook bereid zijn of interesse hebben om in de toekomst met deze hond te willen 
fokken. 
Het bestand zal om de drie maanden geactualiseerd worden. 
Teven worden na 3 nesten verwijderd. Reuen blijven tot hun 9e  jaar op de site vermeld staan. 
 
Hiervoor hebben wij de volgende gegevens digitaal nodig: 
 

- alle gezondheidsuitslagen; HD, ED, PRA, DM, EIC, ECVO oogonderzoek, let op het jaarlijkse 
oogonderzoek als u gaat fokken. Indien PRA,DM en EIC vrij door ouderdieren dan die 
uitslagen insturen! 

- KNJV C en/of KNJV B diploma of conform artikel 6 van het VFR 
- 2 showuitslagen conform artikel 7 van het VFR 
- NHSB stamboom met bijbehorend registratiebewijs 

 
Optioneel 

- langhaar-test 
- overige gezondheidstesten 
- documenten met officiële titels van de hond (show en/of jacht) 
- clubdiploma, workingtest, of andere jachtproeven 
- DNA profiel aanwezig/niet aanwezig 
- foto JPG in staande positie in groot formaat en van goede kwaliteit 

 
Gegevens van de eigenaar: 
- e-mail adres 
- telefoonnummer 
- 06-nummer 
- eventueel website 
 
De gegevens, graag ook op bijgevoegd formulier invullen, kunt u digitaal versturen naar het volgende 
e-mailadres: 
bestuurslid3@chesapeakebayretrieverclubnederland.nl 
 
Voor eventuele vragen kunt u Joa van der Avort of Ria Swart benaderen. 
Contactgegevens van hen kunt u vinden op 
http://www.chesapeakebayretrieverclubnederland.nl/contact.php 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland 


