
nestnummer:
geboortedatum:

ONGELDIG

datum schouw:

ONGELDIG

Formulier nestschouw

Huisvesting: woonkamer bijgebouw verdieping kennel kraamkamer
Bij verdieping is er een lift aanwezig: ja nee

Ligt het nest voldoende beschut: ja nee

Is de temperatuur in het nest/de ruimte regelbaar: ja nee
Is er een aparte werpkist aanwezig: ja nee

Ondergrond: hard zacht droog vochtig nat
Mate van hygiëne: goed voldoende onvoldoende

Uitloopmogelijkheid van de pups in m2: 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m > 25 m
Totaal gegevens huisvesting beoordeeld als: goed voldoende onvoldoende

reutjes:

Mantel: het wit gekleurde deel loopt zonder onderbreking van de borst via de hals van links naar rechts door. Alle overigen behoren tot de kleurslag zwart.
Overleden:

Totaal aantal pups:
Totaal bij schouw:

NEKmantelzwart harlekijngestr.geel zw./blblauw platen

teefjes:

Algemeen beeld: homogeen nest: ja nee
opvallend grote pups:
opvallend kleine pups:

1
1

ja neeMaken de pups een tevreden indruk:

Eerste voeding:
Tweede voeding: puppymelk

droogvoer/vleesvoer
droogvoer
vleesvoer

puppymelk met vlees
puppymelk met droogvoer

goed voldoende onvoldoendeConditie pups:

door moederhond aangevuld met flesvoeding uitsluitend flesvoeding

Ontwormschema: datum1)
2)
3)
4)

Informatie betreffende de pups (individueel):
open verhemelte: 

scharend gebit:
onderbeet:
bovenbeet:

opgezette klieren:

oren (mijt/vuil):
afwijking rug:

afwijking staart:
navelbreuk:

aanwezigheid testikels
nagels:

gesloten:

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja neeaantal:
ja nee
ja nee
ja nee
geknipt niet geknipt

aantal:

2 test: 1 test: geen: Xnnb:
Xiets open: open: traanoog:

Nestschouwer: Akkoord fokker:

Dierenarts: ONGELDIG
PC/plaats

E.|T.|

goed voldoende onvoldoende

Begeleiding:

ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

Zijn er problemen waar de fokker geen raad mee weet?

Wil de fokker meer informatie over de worp:
Kunt u de fokker van adviezen voorzien: Wil de fokker een second opinion:

Evt. opmerkingen:

Gegevens van de moederhond: Conditie van de moederhond:

ogen open/gesloten

ja neeVindt de fokker dit voldoende:

chipnummer:

adres

ONGELDIG

Gelieve evt. correcties te sturen aan het Kynologisch Secretariaat: kynologischsecretariaat@nddc.nl | kerkeinde 53, 4254 LE Sleeuwijk | F. 084 756 8437


