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Uit een tekst op de stamboom blijkt dat de pup is gefokt 
volgens de voor dat ras geldende eisen en normen.
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Voor de kynologie moet helder zijn, dat fokkers die 
geen lid van een rasvereniging zijn, tóch moeten 
voldoen aan de voor het ras geldende eisen en 
normen,  wil men een stamboom krijgen waarop is 
vermeld, dat de pup is gefokt volgens de bestaande 
eisen en normen van dat specifieke ras.

Een groot aantal nieuwe begrippen heeft in de afgelopen 
periode intrede in de kynologie gedaan. Format, Verenigings-
fokreglement en Normenmatrix zijn er drie van. Bij nieuwe 
begrippen hoort nieuwe informatie. Deze Raadar voorziet in 
die behoefte. 

Verantwoord fokbeleid
In het kader van een verantwoord fokbeleid wil de Raad van 
Beheer vooraf kunnen toetsen of pups niet alleen volgens 
zijn eigen algemene fokbeleidsregels (Basisreglement Welzijn 
en Gezondheid, BWG) zijn gefokt, maar óók volgens 

aanvullende rasspecifieke regels. 
In de kynologie is het Verenigings-
fokreglement (VFR) inmiddels een 
bekend gegeven. De naam zegt het al: 
het is een reglement waarin de voorwaarden en normen van 
rasverenigingen voor fokkers aangesloten bij de ras-
verenigingen zijn vastgelegd. 
Alle bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen 
hebben een format ontvangen, waarin zij hun voorwaarden 
en normen hebben kunnen plaatsen. Met dit format kregen 
de ras-verenigingen de mogelijkheid om de meeste van de 
eigen, specifieke eisen bij de fokkerij van hun ras(sen) in te 
vullen. Dit ingevulde format is het VFR.

Onvolkomenheden
Inmiddels hebben vrijwel alle rasverenigingen hun VFR ter 
goedkeuring naar de Raad van Beheer gezonden. Echter, in 
de praktijk komt het voor dat het format niet goed is 
gevolgd. In die gevallen ontvangen de rasverenigingen hun 
VFR retour met de vraag de onvolkomenheden te herstellen. 
Dat wekt wellicht enige wrevel bij de rasverenigingen, maar 
men moet bedenken dat deze werkzaamheden de basis 
vormen voor zowel het fokbeleid voor de rassen en de ras-
verenigingen als voor dat van de Raad van Beheer. Daarom is 
een uniforme werkwijze – het format – noodzakelijk. 
Met het heen en weer zenden van VFR’s van en naar de Raad 
van Beheer en het opnieuw laten controleren door de Raad 
van Beheer is veel tijd gemoeid. Omdat het hier om meer 
dan 200 rasverenigingen gaat, zal iedereen begrijpen dat dit 
veel werk met zich mee brengt.

Kwaliteit ouderdieren
Hoewel ‘gegoten’ in eenzelfde format, is elk VFR anders en 
zij bevatten dus, per ras en/of rasvereniging, op bepaalde 
punten andere eisen en normen. Van de Raad van Beheer 
kan niet worden verlangd, dat bij inschrijving van elk nest 
in het NHSB één van de meer dan 200 VFR’s handmatig 
wordt geraadpleegd om te controleren of er aan de voor-
waarden en normen van het VFR is voldaan. In overleg met 
de rasvereniging(en) zullen er aan de hand van de VFR(‘s) per 
ras normen worden opgesteld die door de Raad van Beheer 
gecontroleerd kunnen worden. Deze normen worden 
opgenomen in de zogenaamde normenmatrix.
Dat betekent dat er voor één ras, waarvan de belangen door 
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verschillende rasverenigingen worden behartigd, altijd 
dezelfde normen en eisen worden gecontroleerd door de 
Raad van Beheer. 
Deze matrix met eisen en normen per ras moet de basis 
worden voor de beoordeling van fokdieren. 
Al tientallen jaren leeft binnen de georganiseerde kynologie
de vraag of de Raad van Beheer verschillende ‘soorten’ 
stambomen zou kunnen produceren. De stamboom zou dan 
informatie moeten bevatten over de kwaliteit van de 
ouderdieren met betrekking tot hun gezondheid. Aan die 
langjarige wens wordt nu gehoor gegeven, omdat op de 
stambomen een extra tekst wordt opgenomen. Uit die tekst
blijkt of de pup wel of niet is gefokt volgens de voor dat ras 
geldende eisen en normen. Pups die aan de vooraf gestelde 
eisen en normen van hun ras voldoen, krijgen een ‘positieve 
kwaliteitsaantekening’. Pups die hieraan niet voldoen krijgen 
een ‘negatieve aantekening’.

Wat is een normenmatrix?
De term ‘normenmatrix’ is hiervoor al kort genoemd. In het 
algemeen is een normenmatrix een hulpmiddel, dat wordt 
toegepast bij het vaststellen of een product of een 
productieproces voldoet aan vooraf gestelde en/of 
overeengekomen normen (eisen, voorwaarden). Omdat het 
fokken van een nest rashondenpups, het controleren van 
fokregels en het produceren van stambomen kan worden 
vergeleken met een productieproces, ligt gebruik van een 
dergelijke matrix voor de hand. 

Het hanteren van een normenmatrix zal tot gevolg hebben, 
dat een nest dat door een fokker is aangemeld, dankzij 
automatisering van het proces, wordt ‘herkend’ als zijnde 
wel of niet gefokt volgens de fokregels van de Raad van 
Beheer en de eisen in de normenmatrix. Dit betekent 
duidelijkheid voor de consument. Immers, op stambomen 
van pups die daarvoor in aanmerking komen, gaat vermeld 
worden dat de desbetreffende pup volgens de bestaande 
fokregels van dat ras is gefokt. Bij pups die niet voldoen zal 
er een vermelding komen dat de pups niet volgens de 
bestaande fokregels van het ras zijn gefokt. Niet alleen 
duidelijkheid voor de consument, maar ook een grote en 
belangrijke stap in de richting van zorgvuldig gefokte 
rashondenpups. 
De stamboom wordt daarmee niet slechts een afstammings-
bewijs, maar ook een kwaliteitsbewijs. 
Voor de rasverenigingen is het goed te weten dat als een 
fokker géén lid is van een rasvereniging, hij of zij toch óók 
aan de eisen en normen van de normenmatrix moet 
voldoen, wil hij of zij de positieve vermelding op de 
stambomen van de pups krijgen. 

Regels voor alle fokkers
In overleg met rasvereniging(en) wordt een keuze gemaakt 
in de (geprotocolleerde) gezondheids-onderzoeken en de 
minimale uitslag die daarbij hoort. In geval er een conflict 
ontstaat met betrekking tot de invulling van de normen-
matrix, zal er advies worden gevraagd aan de gezondheids-
commissie. Het kantoor van de Raad van Beheer gaat 
controleren of de ouderdieren aan deze gezondheids-eisen 
voldoen. Deze regels gelden dan voor alle fokkers van dit ras, 
ongeacht of men lid is van een rasvereniging of niet. 

Voor vragen over het gebruik van de normenmatrix, kan 
contact worden opgenomen via: vfr@raadvanbeheer.nl

Niet alleen duidelijkheid voor de consument, maar ook een 
grote en belangrijke stap in de richting van zorgvuldig gefokte 
rashondenpups. 

Stamboom of niet?
Voor pups uit combinaties waarbij de verwantschap-
regels zijn overtreden, worden geen stambomen 
verstrekt.
Voor pups uit andere combinaties worden altijd 
stambomen verstrekt, hetzij met ‘positieve kwaliteits-
aantekening’, hetzij met ‘negatieve aantekening’.

Het kantoor van de Raad van Beheer gaat controleren of de 
ouderdieren aan deze gezondheidseisen voldoen. 
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De teksten in RAADAR overnemen in uw 
clubblad of op uw website? Prima idee, 
maar graag met bronvermelding.


