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2. FOKREGELS  

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.  

2.1.  Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar 
broer, haar zoon, haar kleinzoon, haar halfbroer, haar neef of haar oom. 

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet 
in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 
1l KR). 

  Naast de bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties 
niet toegestaan: 
een combinatie is niet toegestaan indien er in de stamboom (3 voorgaande 
generaties) van de reu één of meer dezelfde voorouders voorkomen als in de 
stamboom (3 voorgaande generaties) van de teef. 

 
2.2.  Herhaalcombinaties:  

De combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is 
maximaal 1 maal toegestaan, tenzij het nest kleiner is dan 4 pups (3, 2 
of 1 pup). 

2.3. Minimum leeftijd reu:  

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet 
tenminste 36 maanden zijn. 

2.4. Aantal dekkingen:  

De reu mag maximaal 1 geslaagde dekking per kalenderjaar verrichten 
met een totaal van maximaal 3 geslaagde dekkingen gedurende zijn 
leven.  

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende 
pup is voortgekomen en ingeschreven is in het NHSB. 

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden 
ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan 
van een geslaagde dekking. 

NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige 
inseminatie (KI), telt dit mee als een dekking. 

2.5.  Cryptorchide en monorchide: 
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen: 
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in 
Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een 
door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken, dan dient deze 
te voldoen aan de gezondheidseisen in dit VFR.  

 Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de 
buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
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a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een 
FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het 
gestelde in artikel III.21 lid 2 KR; 

b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde 
gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen 
vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door Scandia in 
dit VFR zijn opgenomen. 

 2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden 
 dekreuen): 

• Het gebruik voor een dekking van sperma van een nog in leven 
zijnde buitenlandse dekreu is toegestaan mits deze reu voldoet 
aan de gezondheidseisen zoals die in dit VFR vermeld zijn.   

• Het is niet wenselijk sperma te gebruiken van een dekreu die 
veelvuldig (meer dan 10 nesten) is gebruikt (matadorbreeding). 
De fokker moet zelf onderzoek doen naar het aantal dekkingen 
van de beoogde dekreu. 

• Sperma van overleden reuen mag NIET gebruikt worden voor 
Kunstmatige Inseminatie. 

 

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 
36 maanden heeft bereikt.  

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden 
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt. 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden 
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.  

3.4.  Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde 
nest is geboren. 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat 
tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef 
geen termijn van 12 maanden zit. 

3.6.  Indien de geboorte van het nest één maal operatief door middel van 
een keizersnede (sectio caesarea) heeft plaatsgevonden mag de teef 
niet verder meer voor de fokkerij worden gebruikt. 

 
4. GEZONDHEIDSREGELS 

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: 
 Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de 

Raad van Beheer opgestelde en/of geprotocolleerde onderzoeken, 
plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van 
Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken 
opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen. 
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4.1.1:  Alle honden woonachtig in Nederland die ingezet worden voor de 
fokkerij moeten getest zijn volgens het VFR  

4.1.2:  Als teven vrij zijn van aandoeningen genoemd in het VFR, gelden er 
geen beperkingen voor het gebruik van buitenlandse reuen 

 
4.2. Verplicht screeningsonderzoek: 
 Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen 

gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de 
preventie van erfelijke afwijkingen dienen de ouderdieren vóór de 
dekking onderzocht te worden op: 

• Heup Dysplasie. 

• Oogafwijkingen volgens ECVO-protocol1. 

De ouderdieren dienen op de datum van het HD-onderzoek een leeftijd 
van minimaal 18 maanden te hebben. 

De uitslag van het oogonderzoek mag niet ouder zijn dan 24 maanden 
te rekenen vanaf de onderzoeksdatum. 

4.3. Aandoeningen: 

Met honden die lijden aan één of meer van onderstaande 
aandoeningen mag niet worden gefokt: 

• HD: Ouderdieren mogen niet gebruikt worden wanneer de som 
van hun HD-uitslagen bij een dekking hoger wordt dan 4 punten. 
Hierbij geldt het volgende puntensysteem: HD A=1 / HD B=2 / 
HD C=3 / HD D=4 punten. 

• Epilepsie. 

 
4.4. Diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard): 

• Afwijkende vachtkleur. 

• Stompstaart of otterstaart. 

• Ontbrekende tanden anders dan PM1 en M3, kruisgebit of 
tanggebit wanneer jonger dan 6 jaar. 

• Hangende oren of oorpunten. 
 

 

De wijzigingen in ROOD zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 
van Scandia op 18 april 2021. 

 

 

 

 

1 Deze screening is primair bedoeld om de gezondheidstoestand in het ras te registreren. Eventuele 
fokuitsluitende bepalingen zijn in paragraaf 4.3 opgenomen. 
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