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Beagle  

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 3 keer worden uitgevoerd.  

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 16 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 10 maanden 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• DNA-onderzoek 

o Musladin-Lueke Syndrome (ADAMTSL2). Toegestaan is: vrij x vrij. Buitenlandse 

vaderhond hoeft niet onderzocht te zijn als deze wordt ingezet in combinatie met een 

moederhond die vrij is 
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Briquet Griffon Vendéen 

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 18 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• Heupdysplasie onderzoek  

Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A, HD-A x ongetest (indien 

buitenlandse reu). 
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Grand Basset Griffon Vendéen 

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 18 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• Heupdysplasie onderzoek  

Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A, HD-A x ongetest (indien 

buitenlandse reu). 

  



Normenmatrix FCI rasgroep 6 – Lopende honden en zweethonden 
 
 

4 
 

Grand Griffon Vendéen 

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 18 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• Heupdysplasie onderzoek  

Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A, HD-A x ongetest (indien 

buitenlandse reu). 
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Petit Basset Griffon Vendéen 

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 18 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Het is niet toegestaan te fokken met: 

o Cataract (congenitaal) - niet vrij 

o IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA) - niet vrij (dit betreft een eenmalig onderzoek) 

o Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij 

o Lensluxatie (primair) - niet vrij 

• DNA-onderzoek 

o Primary Open Angle Glaucoma (POAG) (ADAMTS17).  Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager. 

 

 

 

 


