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American Staffordshire terrier 

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 

• Heupdysplasie onderzoek  

Uitslag geeft geen beperkingen voor fokgeschiktheid 

• Elleboogdysplasie onderzoek 

Uitslag geeft geen beperkingen voor fokgeschiktheid 

 

Convenant 

Voor het ras gelden aanvullende voorwaarden voor het verkrijgen van stambomen voor de 
nakomelingen. Wanneer hier niet aan wordt voldaan krijgen de pups geen stambomen. 
 
Gezondheid: 

• DNA-onderzoek: 

o Cerebellaire Ataxie (ARSG): toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager. 

 

Gedrag 

• MAG-test  

Resultaat minimaal voldoende. 

Overleden vaderhonden en buitenlandse vaderhonden hoeven niet aan deze regel te voldoen. 
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Manchester terrier 

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

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 9 maanden 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• DNA-onderzoek  

o Von Willebrand Disease type 1 (VWD). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager. Vrij door 

vererving door ouders is toegestaan. 
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Norwich terrier 

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 4 keer worden uitgevoerd.  

Ouderdieren  

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

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• ECVO-oogonderzoek  

Het onderzoek dient eenmalig te worden uitgevoerd. 

Het is niet toegestaan te fokken met 

o Cataract (congenitaal) - niet vrij 

o Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij 
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Parson Russell terrier 
 

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

Ouderdieren  

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

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• ECVO-oogonderzoek 

Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking. 

Toegestaan: 

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  niet vrij x  Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij 

Het is niet toegestaan te fokken met: 

o Cataract (congentiaal) – niet vrij 

o Retina Dysplasie (RD) – niet vrij 

o Entropion/ Trichiasis - niet vrij 

o Ectropion/ Macroblepharon - niet vrij 

o Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij 

o Lensluxatie (primair) – niet vrij 

o Retina Degeneratie (PRA) - niet vrij 

• Patella luxatie 

Toegestaan: vrij x vrij, vrij x graad 1 

• DNA-onderzoek 

o Late Onset Ataxia ( Spinocerebellar) CAPN1-related (CAPN1). Toegestaan: vrij x vrij, 

vrij x drager. 

o Primary Lens Luxation (PLL). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager. 

o Spinocerebellar Ataxia (SCA) (KCNJ10). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager. 
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Staffordshire Bull Terrier 

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 18 maanden  

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

• Maximum leeftijd van moederhond bij 1e nest is 60 maanden 

• Maximum leeftijd van moederhond bij dekking is 84 maanden  

• Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• DNA-onderzoek 

o L-2-Hydroxyglutaric Aciduria (L-2-HGA). Toegestaan: vrij x vrij, drager x vrij. Vrij door 

vererving door ouders en grootouders is toegestaan. 

o Cataract, Primary Hereditary Cataract (PHC) (HSF4-1, HSF4-2). Toegestaan: vrij x vrij, 

drager x vrij. Vrij door vererving door ouders en grootouders is toegestaan. 

 

 

 


