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Dashond korthaar 

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 
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Dashond langhaar 

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 
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Dashond ruwhaar 

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 
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Dwergdashond korthaar 

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 
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Dwergdashond langhaar 

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 
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Dwergdashond ruwhaar 

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 
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Kaninchen dashond korthaar 

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 
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Kaninchen dashond langhaar  

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 
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Kaninchen dashond ruwhaar 

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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn. 

Toegestaan: 

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

o Distichiasis/ Ectopische Cilie-  vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)  

De hond moet vrij zijn op de onderdelen: 

o Retina Degeneratie (PRA) 

o Cataract (congenitaal) 

o Cataract (niet-congenitaal) 

 

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond 

Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben 

ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben. 

 

 


