ZTP
DV Zuchttauglichkeitsprüfung

Voorwaarden voor deelname aan het ZTP-examen:
1) Röntgenbeoordeling heupen van de hond:
a. Nederland: HD – of HD Tc
b. België:
HD A of HD B
c. Duitsland:
HD 1 of HD 2
2) Beide ouderdieren moeten eveneens een bovenstaande HD uitslag hebben of
moeten zelf het ZTP examen met succes hebben afgelegd.
3) Van Willebrand genetische testuitslag: N/N of N/vWD, d.w.z. de hond moet vWD vrij
of drager zijn.
4) De hond moet voldoen aan de ras standaard van de Dobermann, o.a.:
a. Een volledig gebit met 42 gebitselementen
b. Schofthoogte reu 68-72cm en schofthoogte teef 63-68cm, beide met een
marge van 2cm, waardoor een lagere exterieurbeoordeling volgt.
c. De hond mag niet gecastreerd, c.q. gesteriliseerd zijn.
d. Honden geboren en gecoupeerd voor 1 Augustus 2016 in het buitenland
(indien in het betreffende land couperen nog is toegestaan), mogen
levenslang aan het ZTP deelnemen.
e. Honden geboren na 1 Augustus 2016 met gecoupeerde staart en/of oren zijn
uitgesloten.
f. De kleuren blauw en isabel zijn uitgesloten, zo ook honden met een witte
borstvlek.
5) De hond moet in het bezit zijn van een stamboom.
6) De hond moet met succes het VZH (Verkeerszekere hond) examen of een BH
(Begleithund) Prüfung hebben afgelegd, aangetoond via het RvB werkhondenlogboek
of DV Leistungskarte.
7) De hond moet een chip of een tatoeage hebben.
8) De minimale leeftijd van de hond voor deelname is 15 maanden.
9) De eigenaar van de hond moet lid zijn van de DVIN of van een andere
Dobermannvereniging erkend door het IDC (bv. KBDCB of DV).
10) De eigenaar mag maximaal per dag twee honden voorbrengen, een uitzondering
hierop moet ruimschoots voor het examen worden aangevraagd bij het DV
secretariaat, Frau Sofia Meier (info@dobermann.de).
11) Honden eigendom van de keurmeester, pakwerker of gezinsleden hiervan worden
uitgesloten van deelname aan het ZTP.
12) Honden geimporteerd uit Amerika of honden met Amerikaanse ouderdieren dienen
een extra bloedonderzoek en hartonderzoek te hebben ondergaan. Specifieke
informatie hieromtrent dient per hond separaat te worden aangevraagd bij de DV
Hauptzuchtwart, Herr Norbert Daube (norbert.daube@dobermann.de)

13) Alle benodigde formulieren dienen in kopie uiterlijk 6 weken voor de ZTP datum
aanwezig te zijn bij het DV secretariaat.
14) Alle benodigde formulieren dienen origineel op de dag van het ZTP examen aanwezig
te zijn.
Bewerking Davy Wertz, CA DVIN, 19-11-2017

