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Cão de Agua Português 

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.  

• In de stamboom van de nakomelingen mogen voorouders slechts eenmaal vertegenwoordigd 

zijn. 

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 30 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 30 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 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 

• 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 Distichiasis / ectopische cilie-niet vrij -ernstig (andere uitslagen wel toegestaan) 

o Cataract (niet-congenitaal)- niet vrij 

• DNA-onderzoek 

o GM1 Gangliosidosis (GLB1). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder. 

o Juvenile Dilated Cardiomyopathy (cardiac potassium channel gene). Toegestaan is: vrij x 

vrij, vrij drager, vrij x lijder. 

o Progressie Retina Atrofie (PRCD). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder. 

 

  



Normenmatrix FCI rasgroep 8 – Retrievers, Spaniels &  
                                                                                  Waterhonden 
 

2 
 

Chesapeake Bay Retriever 

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.  

Ouderdieren  

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

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• Heupdysplasie onderzoek  

Alle uitslagen toegestaan. Onderzoeksdoel is inventarisatie status ras. 

• Elleboogdysplasie onderzoek 

Alle uitslagen toegestaan. Onderzoeksdoel is inventarisatie status ras. 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Alle uitslagen toegestaan. Onderzoeksdoel is inventarisatie status ras. 

• DNA-onderzoek 

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

o Exercise-Induced Collapse / EIC (DNM1). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder. 

o Progressive Retinal Atrophy (PRA-prcd). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager. 

o Ectodermal Dysplasia. Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.  
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Flatcoated Retriever 

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 moederhond bij 1e dekking is 24 maanden 

 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• Heupdysplasie-onderzoek  

Toegestaan: HD-A en HD-B 

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

een moederhond met HD-A.   

• ECVO oogonderzoek 

Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking. Onderdeel 8 Gonioscopie mag 

maximaal 36 maanden oud zijn. 

Er mag niet gefokt worden met: 

o Cataract (congenitaal) 

o Entropion / trichiasis  - ernstig (andere uitslagen wel toegestaan) 

o Cataract (niet-congenitaal)  

o Retina degeneratie (PRA) 

o IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA) – ernstig (andere uitslagen wel toegestaan) 

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

een moederhond die op alle onderdelen vrij is.  

• Patella luxatie-onderzoek 

Toegestaan: vrij; graad 1 x vrij. 

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

een moederhond die vrij is. 

• Epilepsie 

Directe familie (nakomelingen) van een lijder aan epilepsie worden uitgesloten voor de fokkerij. 
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Nederlandse Kooikerhondje 

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

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 15 maanden 

Verplichte gezondheidsonderzoeken 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Toegestaan: alle uitslagen vrij. 

• Patella Luxatie 

Toegestaan: vrij x vrij, vrij x graad 1. 

• DNA-onderzoek 

o Erfelijke Necrotiserende Myelopathie (ENM). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.  

o Von Willebrand Disease III (VWF). Toegestaan: vrij. Vrij door vererving door ouders en 

grootouders is toegestaan. 
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Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

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.  

• Een moederhond mag niet worden gedekt door haar neef. Neef wil zeggen één grootouder 

gemeenschappelijk. 

Ouderdieren  

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

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

• Maximum leeftijd van moederhond bij 1e nest is 60 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 

• ECVO-oogonderzoek 

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

Het is niet toegestaan te fokken met: 

o Entropion/ Trichiasis - niet vrij - ernstig 

o Ectropion/ Macroblepharon - niet vrij - ernstig 

o Distichiasis/ Ectopische Cilie - niet vrij – ernstig 

Overige uitslagen dienen vrij te zijn. 

• DNA-onderzoek 

o Progressive Retinal Atrophy (PRA-prcd). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder. 

Vrij door vererving door ouders is toegestaan. 
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Perro de Agua 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.  

In de stamboom van de nakomelingen mogen voorouders slechts eenmaal vertegenwoordigd 

zijn. 

Ouderdieren  

• Minimum leeftijd van moederhond bij 1e dekking is 30 maanden  

• Minimum leeftijd van vaderhond bij 1e dekking is 30 maanden 

• Maximaal aantal nesten moederhond is 3 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 

• 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 Distichiasis / ectopische cilie (+ cornea irritatie)- niet vrij – ernstig (andere uitslagen 

mogen wel) 

o Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij 

• DNA-onderzoek 

o Neuroaxonal Dystrophy, Juvenile (TECPR2). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager. 

o Progressive Retinal Atrophy (PRA-prcd). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.  

o Hyperuricosuria and Hyperuricemia (HUU) (SLC2H9). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x 

drager. 


