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Afghaanse windhond 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.  

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 18 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• ECVO-oogonderzoek 

Het is niet toegestaan te fokken met: 

o Cataract (congenitaal) – onbeslist 

o Cataract (congenitaal) – niet vrij (of onbeslist) 

o Cataract (niet-congenitaal) – (voorlopig) niet vrij 

o Retina Degeneratie (PRA) – (voorlopig) niet vrij 

• Dilaterende Cardiomyopathie (Echocardiografie)  

Ten tijde van het onderzoek is de hond ten minste 15 maanden oud. Het onderzoek mag 

maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking. 

Toegestaan: afwezig. Andere uitslagen niet toegestaan. 

• Dilaterende Cardiomyopathie (ECG Electro Cardiogram)  

Niet verplicht, maar als dit wel is uitgevoerd en er wel afwijkingen zijn gevonden mag de hond 

niet ingezet worden. 

Overige aandoeningen 

• Dierenartsverklaring voor: afwezigheid van aangeboren doofheid, aangeboren blindheid, 

hazenlip, gespleten gehemelte, wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen.  
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Azawakh 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd, tenzij het 

nest bestaat uit 2 of minder pups.  

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 12 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten 

Overige aandoeningen 

• Dierenartsverklaring voor: afwezigheid van aangeboren doofheid, aangeboren blindheid, 

hazenlip, gespleten gehemelte, wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen.  
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Barsoi 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.  

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 18 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 2 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• DNA-onderzoek 

o Degeneratieve Myelopatie (SOD1). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager. 
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Chart Polski 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd, tenzij het 

laatste nest 2 of 1 levende pups bevat, dan mag de dezelfde combinatie maximaal 3 keer worden 

uitgevoerd. 

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 18 maanden  

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten 

Overige aandoeningen 

• Dierenartsverklaring voor: afwezigheid van aangeboren doofheid, aangeboren blindheid, 

hazenlip, gespleten gehemelte, wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen.  
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Galgo Español 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 1 keer worden uitgevoerd, tenzij het 

nest bestaat uit 1 levende pup. 

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 12 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten 

Overige aandoeningen 

• Dierenartsverklaring voor: afwezigheid van aangeboren doofheid, aangeboren blindheid, 

hazenlip, gespleten gehemelte, wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen.  
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Italiaans windhondje 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.  

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 12 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• ECVO-oogonderzoek  

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking. 

De hond moet op alle onderdelen vrij zijn. 
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Saluki 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.  

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 24 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• Dilaterende Cardiomyopathie (Echocardiografie)  

Toegestaan: voldoende. Andere uitslagen niet toegestaan. 

• Dilaterende Cardiomyopathie  (Echocardiogram, ECG) 

Toegestaan: voldoende. Andere uitslagen niet toegestaan. 

Overige aandoeningen 

• Dierenartsverklaring voor: afwezigheid van aangeboren doofheid, aangeboren blindheid, 

hazenlip, gespleten gehemelte, wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen. Toegestaan: afwezig. 

Andere uitslagen niet toegestaan. 
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Sloughi 
 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd, tenzij het 

nest bestaat uit 2 of minder levende pups. 

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 12 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten 

Overige aandoeningen 

• Dierenartsverklaring voor: afwezigheid van aangeboren doofheid, aangeboren blindheid, 

hazenlip, gespleten gehemelte, wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen.  
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Whippet 

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix: 

Inteelt & verwantschap 

• Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:  

De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.  

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 24 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 12 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• ECVO-oogonderzoek 

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking. 

Toegestaan: alles vrij. 

 


