
Normenmatrix 

 

De normenmatrix zijn aanvullende regels voor de fokkerij van stamboomhonden die geleden 

per ras. Rasverenigingen krijgen de gelegenheid om door te geven welke 

gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn, zodat er een normenmatrix per ras 

opgesteld kan worden. Op de stambomen van de pups zou komen te staan of de pup gefokt 

is volgens de regels of niet.  

 

Het plan was om de normenmatrix in te laten gaan op 1 mei 2021. Het bestuur van de Raad 

van beheer heeft besloten om deze ingangsdatum te verschuiven tot na de Algemene 

Vergadering van de Raad van Beheer van 16 oktober 2021, alwaar zij eerst enkele zaken ter 

besluitvorming voor willen leggen aan aangesloten verenigingen. 

 

Het bestuur van de ASCN wil tijdens de ALV van 14 september het een en ander toelichten 

wat betreft de invoering van het rode en groene vinkje op de stamboom. Op dit moment 

hebben we een concept normenmatrix wat we graag willen toelichten tijdens de ALV. Op het 

geplande fokkersoverleg van 30 oktober 2021 hopen we dat er meer duidelijkheid is over de 

invoering van de normenmatrix. Tijdens het fokkersoverleg zullen we een en ander 

bespreken met de aanwezigen. Waarna we een voorstel normenmatrix kunnen gaan 

insturen naar de Raad van Beheer voor de Australian Shepherd en de Miniature American 

Shepherd. 

 

Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 16 oktober staat ook een 

voorstel voor het terugdringen van epilepsie op de agenda waarover gestemd zal worden.  

Het voorstel van de Raad van Beheer is als volgt: 

1. Een lijder aan epilepsie wordt uitgesloten van de fokkerij (krijgt een fokverbod);  

2. De combinatie van ouderdieren van een lijder mag niet herhaald worden;  

3. Wanneer een ouderdier van een lijder in een andere oudercombinatie wederom een lijder 

aan epilepsie voortbrengt, wordt het ouderdier definitief uitgesloten van de fokkerij (en krijgt 

dus ook een fokverbod).  

 

De maatregelen gaan altijd in nadat de melding is opgevolgd en geldt voor dekkingen nadat 

de eigenaren van de ouderdieren zijn geïnformeerd.  

 

Rasspecifieke maatregelen  

Andere maatregelen worden niet algemeen ingezet en zullen in overleg met de betrokken 

rasverenigingen opgesteld worden.  

 

Voor die rassen waarbij epilepsie als een probleem geldt, zal via convenanten aanvullende 

voorwaarden aan het inzetten van de dieren worden gesteld (conform artikel III.14A KR). Te 

denken valt aan het verhogen van de minimale leeftijd voor inzet in de fokkerij, het beperken 

van de inzet van familieleden van lijders, etc. Dit zal altijd in overleg met de 

rasvereniging(en) opgezet worden en geldt voor alle honden van het ras ongeacht of de fokker 

lid is van de rasvereniging(en). 
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UITLEG KLEUREN CODE 

Groen is de Normen Matrix als de combinatie niet voldoet geen GROEN vinkje 

Rood is afspraak d.m.v. Convenant Raad en rasvereniging GEEN STAMBOOM  

Oranje overleg gezondheidscommissie naar de uitvoerbaarheid.  
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HD fokken met A & B 

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel zijn beoordeeld op 

heupdysplasie, door middel van röntgenfoto’s, volgens het geldende protocol van de Raad van 
Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). Er wordt uitsluitend gefokt met 

ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI A of B. 

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden geaccepteerd vanaf de leeftijd 

van 12 maanden (preliminary). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld 

met Excellent, Good, Fair of Borderline.  

Tevens zijn combinaties mogelijk tussen FCI A of B en OFA Excellent, Good, Fair of Borderline (of 

vergelijkbaar zoals hieronder in het schema weergegeven). 

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze leidend is. 

  

ED alleen met vrije honden 

Alle ouderdieren moeten officieel zijn beoordeeld op elleboogdysplasie (vanaf de leeftijd van 18 

maanden), door middel van röntgenfoto’s, volgens het geldende protocol van/erkend door de 
Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). Er wordt uitsluitend gefokt met 

ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI ED “vrij”, “free” of “normal”.  
Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze leidend is.  

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar 

zijn met bovenstaande resultaten.  

  

ECVO formulier geldig wanneer niet ouder dan 12 maanden. Toegestaan ouderdoms cataract, 

MPP iris-iris, distichiasis niet-vrij alleen paren met vrij 



Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO aangesloten 

ophthalmologisten (zie www.ecvo.org of www.acvo.com). 

Van ouderdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een vergelijkbare uitslag 

van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen instantie geaccepteerd.  

Alle ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 12 maanden op de dag 

van de dekking). 

De uitslag dient op alle afwijkingen “vrij” te zijn met uitzondering van: 

 

• MPP iris-iris 

• Ouderdomscataract (vastgesteld door de onderzoeker) 
• Distichiasis* 

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis, gradatie ernstig (severe)” mag niet 
ingezet worden voor de fokkerij. 

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis niet-vrij” mag worden gecombineerd met 
een vrije partner”. 
Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder “Commentaar” is deze normaal gesproken niet 
fokuitsluitend.  

  

MDRI vrij en vrij door ouders, geen nieuwe lijders fokken 

Lijders kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. Dragers kunnen 

worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. Vrije ouderdieren kunnen met iedere 

hond worden gecombineerd.  

  

Leeftijd eerste dekking teef 24 maanden leeftijd dekking reu 36 maanden  

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft 

bereikt.                                                                                                            De minimale leeftijd van de 

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

  

Merle x merle is verboden De ouderdieren mogen niet beiden het merle-gen hebben. 

  

De ouderdieren, geboren na 01-01-2019, mogen niet beiden (genetisch) natural bobtail zijn. 

Vast te tellen door DNA test  

Ouderdieren, geboren na 01-01-2019, mogen niet beiden (genetisch) natural bobtail zijn.  

Wanneer met twee ouderdieren met een korte of gecoupeerde staart wordt gefokt, dient van 

beide ouderdieren een DNA-certificaat (T-gene C189G mutatie/Brachyurie (Bobtail)) te worden 

overlegd. 

  

Epilepsie Lijders, ouders en nestgenoten van lijders met primaire epilepsie worden uitgesloten 

van de fokkerij mits aan de diagnose een verklaring van een neuroloog ten grondslag ligt 

  



DNA Merle SINE test voor combinaties met merle geregistreerde honden, uitsluiting van medium 

en high risk combinaties (komt nog) 

  

 

Extra vereiste voor de MAS: toegestane uitslagen patella luxatie: vrij (vast en flexibel) 

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van tenminste 12 maanden zijn beoordeeld op Patella-

Luxatie, volgens het geldende protocol van de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en 

Welzijn (GGW).  

Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met Patella Luxatie (vast), Patella 

Luxatie (flexibel), Patella Luxatie (graad 1).  

Een ouderdier met de beoordeling graad 1 mag alleen worden gekruist met een ouderdier met de 

beoordeling vast of flexibel.  

  

 
 

 


