VAN REU TOT DEKREU
Een pup, een reutje in huis. Zal hij ooit vader worden? Uw hond? Eigenlijk gaan wij er nooit van
uit dat een reutje een dekreu wordt. Immers, u wilde een hond als kameraad, als huisgenoot, u
zocht toch geen dekreu? Als u eens een clubwandeling meemaakt of contact met de fokker
houdt kan het wel degelijk zo zijn dat uw gedachten eens in de richting van de fokkerij
afdwalen. U hoort er eens wat over, u ziet bij de fokker van uw hond weer een nestje, best
spannend allemaal. Menigeen heeft er echter nog nooit over nagedacht. De hele gang van
zaken rondom het dekken is u waarschijnlijk onbekend en er zijn veel fabels over dekreuen.
Regelmatig hoor ik zeggen dat reuen vervelend worden als ze een keertje gedekt hebben, ze
zouden dan alle teven en kinderen willen bespringen. Het is een fabel. Zelf hebben wij geen
reu in huis, ook nooit gehad. Maar ik ken inmiddels aardig wat honden die ooit dekten en geen
enkele eigenaar bevestigt dit verhaal. Wel hoorde ik eens dat het lijkt alsof de reu na een
keertje gedekt te hebben kieskeurig wordt, niet meer geïnteresseerd is in elke loopse teef. Het
lijkt alsof ze na een keertje dekken leren dat een teefje maar een bepaalde periode dekrijp is.
Als u eens van gedachten wilt wisselen met een eigenaar van een reu die al eens dekte, dan
hebben wij zeker iemand voor u die u graag op voorhand te woord zal staan.
Ik heb een poging gewaagd eens wat zaken op een rij te krijgen. Om te beginnen een
opsomming van de papieren die de reu binnen de Club, maar ook voor Duitsland en andere
landen nodig heeft om te mogen dekken.
De stamboom van de hond heeft u al, een heupuitslag beoordeeld met A, B of C. Twee
tentoonstellingsuitslagen, tenminste beoordeeld met Zeer Goed, in bepaalde klassen onder
bepaalde keurmeesters. Een DNA-onderzoek naar de oogziekte PRA. Het oogonderzoek dat
voor maximaal een jaar afgegeven wordt. De gedragstest.
Het kostenplaatje van deze papierwinkel loopt al snel op tot een globale 500 euro. Dat is best
veel geld. Niemand kan u in dit beginnende, maar ook niet in een later stadium garanderen dat
uw hond ooit zal dekken. Mocht hij ooit dekken dan levert dat een ongeveer gelijk bedrag per
dekking op, mits de dekking het gewenste resultaat heeft. Denk dus niet rijk te worden van het
feit dat uw hond misschien dekreu wordt. U moet het puur zien als liefhebberij, meestal
ontstaan omdat u uw hond zo vreselijk leuk vindt dat het bijna jammer is als hij niet voor
nageslacht zou mogen zorgen.
Als u al deze genoemde papieren van uw hond in orde heeft mag hij in feite dekken maar dan
begint het pas. Welke teef dekt hij en hoe vindt u die teefjes? Komt de teef naar u, hoe zit het
met het dekgeld? Hoe weet u dat de combinatie goed is? Zo zijn er tal van vragen denkbaar,
de meest voor de hand liggende komen in dit stukje aan de orde maar ik zal zeker niet volledig
zijn.
Een teveneigenaar zoekt naar de voor zijn teef best passende reu en houdt daarbij rekening
met alle gegevens, van heupuitslag tot en met de typisch erfelijke aandoeningen, die bekend
zijn bij onze honden. De eigenaar van de teef, maar ook de buitenlandse eigenaar van een in
het buitenland wonende teef, bekijkt de reuenlijsten die de diverse organisaties opgesteld
hebben. De Club heeft een eigen lijst die via de Clubwebsite te bekijken is. Vanuit diverse
privé-websites wordt deze lijst gelinkt. Als de teveneigenaar een keuze gemaakt heeft wordt u,
de dekreu-eigenaar benaderd.
De Club laat u natuurlijk niet in het diepe vallen, u meldt zich desgewenst bij ons en wij
informeren u over de achtergronden van de teef voor zover we die kennen. Indien nodig doen
we navraag zodat het plaatje compleet wordt. Toestemming voor de dekking heeft u van ons
natuurlijk niet nodig maar wij verwachten wel dat u een paring meldt en u zich houdt aan de
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regels zoals wij die in het belang van het ras handhaven.
Over de achtergronden van uw reu bent u in dit stadium al geïnformeerd. Houd in de gaten dat
gegevens in de loop der tijd kunnen wijzigen doordat er bijvoorbeeld iets gebeurt binnen de
familie van uw hond. Ik denk dan aan een optredende oogaandoening, hartfalen,
kruisbandscheuren en/of problemen met het urinewegapparaat. Dit zijn aandoeningen die ook
bij ons ras voorkomen. Het is van groot belang voor de gezondheid van onze honden dat zo
goed mogelijk in kaart gebracht wordt waar aandoeningen voorkomen zodat een zo
verantwoord mogelijk paringsplan gemaakt kan worden.
Als de te maken combinatie in orde is en u de verwachte periode tijd heeft om de dekking een
goede kans van slagen te geven komt het dekgeld aan de orde. Het meest gebruikelijke is een
basisbedrag van 250 euro bij dekking. Per levend geboren pup wordt een bedrag van 50 euro
betaald. De teef bezoekt in principe altijd de reu. Het liefst nadat d.m.v. een bepaling van het
hormoon progesteron het juiste tijdstip van de eisprong bepaald is. Zo'n bepaling lijkt wat
klinisch maar het voorkomt dat een teefje te vroeg of te laat bij de reu aankomt. Bedenk dat het
bezoek van de teef soms flink wat tijd in beslag kan nemen, maar alle afspraken worden in
overleg met u, de reueneigenaar gemaakt. Niet alle dekkingen lukken binnen vijf minuten. Over
het algemeen kost het u verspreid over een twee- tot drietal dagen een aantal sessies van een
uur tot anderhalf uur. Het kan voorkomen dat een dekking niet lukt of dat de teef niet werpt,
een dekking of dracht kunnen we niet afdwingen.
Uiteindelijk gaat de teef, als het goed is, gedekt weer huiswaarts. Daarna begint het wachten,
draagt de teef, wordt uw hond vader? Menigeen heeft de champagne koud staan om op
afstand van de teef het nieuwe vaderschap te kunnen meevieren! Na ongeveer negen weken
is het zover, ook bij u thuis stijgt de spanning. Hoeveel puppen werpt de teef zijn ze gezond,
zijn ze mooi? Het moment dat u de teef en haar kroost kunt bezoeken zal geweldig zijn. Bij het
afscheid realiseert u zich dat er straks een aantal families zijn die zich, mede door uw inzet,
gelukkig mogen prijzen ook een Entlebucher in huis te mogen hebben!
Ans
Bron: Clubblad Entlebucher Sennenhonden Club – Jaargang 9, Nummer 2, Mei 2008
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