
Normenmatrix FCI rasgroep 1 – Herdershonden en veedrijvers

van de Chodsky Pes Club Nederland

voor het ras: Chodsky pes



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

Inteelt & verwantschap:

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer,  haar zoon

of haar kleinzoon.

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan. Daarna in overleg met de fokadviescommissie

van de Chodsky Pes Club Nederland.

Ouderdieren:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 16 maanden zijn. Mits aan alle

verplichte gezondheidseisen zijn voldaan.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 7

geslaagde dekkingen, binnen Nederland gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking

waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd

van 72 maanden heeft bereikt.

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd

van 96 maanden heeft bereikt.

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

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee

opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
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Verplichte gezondheidsonderzoeken:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In

het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking onderzocht

worden op:

• HD = Heupdysplasie onderzoek

• ED = Elleboogdysplasie onderzoek

• ECVO oogonderzoek

• DM = Degeneratieve myelopathie onderzoek

Aandoeningen:

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:

• DM lijders (toegestane combinaties zijn: vrij x vrij en vrij x drager)

• Honden met HD D of E (honden met HD C mogen alleen gekruist worden met A of B)

• ED 2de en 3de graad

• Erfelijke oogaandoeningen

• Honden die nerveus gedrag vertonen

• Honden waarvan bijtincidenten bekend zijn

• Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij

• Diskwalificerende fouten (zie hieronder)

Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag

niet worden gefokt:

• Agressief of overdreven verlegen honden.

• Elke hond die duidelijk lichamelijke of gedragsafwijkingen vertoont

• Kleiner dan 50 cm of hoger dan 57 cm voor reuen. Kleiner dan 47 cm of hoger dan 54 cm

voor teven

• Elke afwijking van een schaargebit, afwezigheid van een tand (behalve voor PM1 en  M3)

• Roofzuchtige oogkleur (d.w.z. zeer lichtgeel)

• Hangende of floppy oren

• Kleur anders dan black met tan-markering

• Markeringen verschijnen op andere plaatsen dan beschreven

• Korthaar of te weinig ondervacht

• Complete afwezigheid van de tan-markering
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