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Beste fokkers en andere belangstellenden, 

 
De commissie krijgt regelmatig vragen over de reden en het doel van het nestbezoek. In dit 

schrijven leggen we kort uit wat de bedoeling is van een nestbezoek en wat juist niet en 

waar het nestbezoek voor dient. 

 
Het nestbezoek houdt in dat één van de commissieleden langskomt met een 

nestinventarisatievragenlijst wanneer de pups ongeveer 6 weken oud zijn. 

 
Bij de nestinventarisatie vullen de fokker en het commissielid samen de vragenlijst in. Deze 

lijst bestaat uit vragen die te maken hebben met de dracht en hoe die is verlopen, de geboorte 

en eventuele problemen die zijn opgetreden en hoe de eerste weken zijn geweest. 

 
Deze vragenlijsten gebruikt de commissie om inzicht te krijgen in alle aspecten van de dracht, 

de geboorte en de eerste weken van de pups. De commissie kan de verzamelde informatie 

vervolgens bundelen en vaststellen of zich chronische problemen ontwikkelen of juist niet. 

Daarnaast kan de informatie helpen om in de toekomst gepaste adviezen te geven op basis van 

de ervaringen van de fokkers. We helpen elkaar op deze manier om de fok te verbeteren. 

 
Het nestbezoek houdt niet in dat wij het nest komen keuren. 

 
Met startende fokkers nemen we contact op om te inventariseren of er behoefte is aan een 

gesprek voor de geboorte van de pups. Tijdens dit gesprek kan de startende fokker vragen 

stellen aan het commissielid over alles dat met de dracht, geboorte en het grootbrengen van de 

pups te maken heeft. Daarnaast zal het commissielid tips geven aan de startende fokker. 

 
Hopelijk geeft deze uitleg meer duidelijkheid over wat het nestbezoek inhoudt en wat 

wij ermee hopen te bereiken. 

 
Bij vragen of opmerkingen kunt u mij altijd bellen of mailen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Anita Geerdink 
 
Noorderbuurt 2 
1778 KW Westerland 
Tel: 06-30141914 
fokkerijzaken@leonberger.nl 
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