
Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement SHIBA 

 

Toevoeging van: 

     2.8 Met honden die een niet erkende kleur- of haarvariëteit hebben, mag niet worden 

gefokt met uitzondering van de vachtkleur crème, mits deze gecombineerd wordt 

met een ouderdier waarvan vaststaat dat deze het e gen niet heeft. Dus Ee en ee 

zijn voor de partner dan niet acceptabel. 

2.9  Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en 
  dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt. 

 

Wijziging van art. 3.3 

Huidige tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.  

Voorstel tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.  

 

Wijziging van art. 4.3.2 

Huidige tekst: 

4.3.2.   Ogen (ECVO): ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder 

zijn dan 1 jaar. 

Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere 

onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige 

oogafwijkingen. 

 

Voorstel tekst: 

4.3.2. Ogen (ECVO) 
Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke 

oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond 

in zijn 6e levensjaar wordt getest, dan is die uitslag van die test geldig voor de 

rest van zijn/haar leven. 

- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging ‘anders dan ernstig’) mag 

voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis 

vrij is. 



- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is. 

- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter 

inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier 

buiten beschouwing gelaten. 



Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement AKITA 

 

Toevoeging van: 

2.8  Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en 
  dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt. 

 

Wijziging van art. 3.3 

Huidige tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.  

Voorstel tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt. 

 

Wijziging van art. 4.3.2 

Huidige tekst: 

4.3.2.   Ogen (ECVO): ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder 

zijn dan 1 jaar. 

Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere 

onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige 

oogafwijkingen. 

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de Akita niet 

van toepassing.  

 

Voorstel tekst: 

 

 4.3.2.  Ogen (ECVO): Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

 onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet   

 ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6e levensjaar wordt getest, dan is  

 die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven. 

- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging ‘anders dan ernstig’) mag 

voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis 

vrij is. 

- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is. 



- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter 

inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier 

buiten beschouwing gelaten. 



Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement TOSA 

Toevoeging van:  

2.8  Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en 
  dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt. 

 

Wijziging van art. 3.4 

Huidige tekst: 

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is 
geboren. 

Voorstel tekst: 

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is 
geboren. 

 

Wijziging van art. 4.3.2 

Huidige tekst:  

4.3.2.   Ogen (ECVO): Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol 

zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag 

niet ouder zijn dan 1 jaar. De uitslagen dienen getoond te worden aan 

de NVAI en dienen alleen ter inventarisatie. Een ouderdier met de 

afwijking Distichiasis mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie 

met een ouderdier dat Distichiasis vrij is. Voor alle verdere onderdelen 

dienen fokdieren vrij te zijn van afwijkingen. 

 

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor 

de Tosa niet van toepassing. 

 

Voorstel tekst: 

 

 4.3.2.  Ogen (ECVO): Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

  onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet   

  ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6e levensjaar wordt getest, dan is  

  die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven.  

De uitslagen dienen getoond te worden aan de NVAI en dienen alleen ter 

inventarisatie. 

- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging ‘anders dan ernstig’) mag 

voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis 

vrij is. 



- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is. 

- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter 

inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Wijziging van art. 4.3.3 

 

Huidige tekst: 

4.3.3. Elleboogdysplasie (ED): Ouderdieren moeten conform het 

onderzoeksprotocol zijn onderzocht op ED. De uitslagen dienen 

getoond te worden aan de NVAI en dienen alleen ter inventarisatie. 

 

Voorstel tekst: 

4.3.3. Elleboogdysplasie (ED): ouderdieren moeten door een door de Raad van 

beheer erkende dierenarts/specialist worden onderzocht volgens het 

door de Raad van Beheer vastgelegde onderzoeksprotocol.  

Ouderdieren met ED graad 2 of slechter zijn uitgesloten van de fokkerij. De 

uitslagen moeten bekend zijn vóór de dekking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement AMERICAN AKITA 

 

Toevoeging van: 

2.8  Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en 
  dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt. 

 

Wijziging van art. 3.3 

Huidige tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.  

Voorstel tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt. 

 

Wijziging van art. 4.3.2 

Huidige tekst: 

4.3.2.   Ogen (ECVO): ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder 

zijn dan 1 jaar. 

Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere 

onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige 

oogafwijkingen. 

 

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de American- 

Akita niet van toepassing.  

 

Voorstel tekst: 

 

 4.3.2.  Ogen (ECVO): Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

 onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet   

 ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6e levensjaar wordt getest, dan is  

 die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven. 

- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging ‘anders dan ernstig’) mag 

voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis 

vrij is. 

- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is. 



- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter 

inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier 

buiten beschouwing gelaten. 



Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement SHIKOKU 

Toevoeging van: 

2.8  Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en 
  dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt. 

 

Wijziging van art. 3.3 

Huidige tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.  

Voorstel tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt. 

 

Wijziging van art. 4.3.2 

Huidige tekst: 

4.3.2.   Ogen (ECVO): ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder 

zijn dan 1 jaar. 

Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere 

onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige 

oogafwijkingen. 

 

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de Shikoku 

niet van toepassing.  

 

Voorstel tekst: 

 

 4.3.2.  Ogen (ECVO): Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

 onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet   

 ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6e levensjaar wordt getest, dan is  

 die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven. 

- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging ‘anders dan ernstig’) mag 

voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis 

vrij is. 

- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is. 



- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter 

inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier 

buiten beschouwing gelaten. 



Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement KAI & HOKKAIDO & KISHU 

Toevoeging van: 

2.8  Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en 
  dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt. 

 

Wijziging van art. 3.3 

Huidige tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.  

Voorstel tekst: 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de 

dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt. 

 

Wijziging van art. 4.3.1 

Huidige tekst: 

 4.3.1  Heupdysplasie: Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

           onderzocht op heupdysplasie. OFA (USA) en BVA (UK/Australië) uitslagen  

           worden ook geacht geldige uitslagen te zijn. Zij dienen op de volgende wijze  

           geïnterpreteerd te worden.  
 

 

 

Voorstel tekst: 

 4.3.1.   Heupdysplasie: Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

  onderzocht op heupdysplasie waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan:  

  Ouderdieren met HD-uitslag A of B of C mogen gebruikt worden voor de fokkerij.  

  Indien een ouderdier de uitslag HD-C heeft, mag deze alleen gebruikt worden in  



  combinatie met een ouderdier dat de uitslag HD-A heeft. Het is niet toegestaan  

  om te fokken met dieren die een HD uitslag D of E hebben. 
 

 

  WEL is de toegestane combinatie, niet is een niet toegestane combinatie. 

 OFA (USA) en BVA (UK/Australië) uitslagen worden ook geacht geldige uitslagen te zijn. 

 Zij dienen op de volgende wijze geïnterpreteerd te worden.  
 

 

 

Wijziging van art. 4.3.2 

Huidige tekst: 

4.3.2.   Ogen (ECVO): ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder 

zijn dan 1 jaar. 

Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere 

onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige 

oogafwijkingen. 

 



DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de Kai niet 

van toepassing.  

 

Voorstel tekst: 
 

 4.3.2.  Ogen (ECVO): Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn  

 onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet   

 ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6e levensjaar wordt getest, dan is  

 die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven. 

- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging ‘anders dan ernstig’) mag 

voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis 

vrij is. 

- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in 

combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is. 

- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter 

inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier 

buiten beschouwing gelaten. 

 



Wijziging van art. 4.3.3 

 

Huidige tekst: 
 

 4.3.3. Patella Luxatie: Ouderdieren moeten bij een door de Raad van Beheer erkende        

           dierenarts/specialist worden onderzocht volgens het door de Raad van Beheer      

           vastgelegde onderzoeksprotocol. 

 

Voorstel tekst: 
 

 4.3.3. Patella Luxatie: Ouderdieren moeten bij een door de Raad van Beheer erkende        

           dierenarts/specialist worden onderzocht volgens het door de Raad van Beheer      

           vastgelegde onderzoeksprotocol. 

 

           De volgende combinaties van resultaten worden geadviseerd:  

  a. Graad 1 x vrij  

  b. Graad 2 x vrij  

  c. Vrij x vrij  

 

           Er worden geen consequenties verbonden aan de uitslagen, de PL-test wordt  

           gedaan ter inventarisatie. 


