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Het VFR is geschreven volgens de regels, in het vaste stramien (format) en het formele 
juridische taalgebruik van de Raad van Beheer. Dit bevordert de leesbaarheid van het 
document niet en heeft tot onze spijt de afgelopen jaren voor verwarring gezorgd, waardoor 
er zelfs onbedoelde overtredingen van het VFR hebben plaatsgevonden. Dat is geen 
wenselijke situatie. Regels moeten helder geformuleerd worden, overbodige tekst moet 
weggelaten worden en de tekst moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn. 
 
Het bestuur, de FAC en de commissie populatiebeleid hopen met deze toelichting op het 
VFR meer verduidelijking te geven aan fokkers, dekreu-eigenaren en overige leden over de 
VNS fokregels.  
 
-De regels in het VFR zijn bepaald door de leden van de VNS, en goedgekeurd in de ALV. 
 
-Elk lid van de VNS heeft door zijn/haar lidmaatschap van de VNS bevestigd zich aan de 
regels van de Vereniging te houden.  
 
-Op overtreding van de regels staan sancties.  
 
-Er kan gemotiveerd dispensatie op de regels worden aangevraagd bij het bestuur. 
 
-Als leden of commissies aanpassing van het VFR wensen, dan kunnen hiervoor 
amendementen ingediend worden bij het bestuur, met goed onderbouwde motivering 
waarom het bestuur voorstel tot aanpassing van het VFR zou moeten doen tijdens de 
Algemene Leden Vergadering. 
 
-Het bestuur kan wijzigingen in het VFR voorleggen aan de ALV, zonder dat de leden hierom 
vragen. 
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4. ALGEMEEN.  

In deze paragraaf wordt uitgelegd voor wie het VFR geldt, en welke regels er in Nederland 
nog meer zijn naast dit fokreglement: 
 
1.1.  
Het reglement geldt voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes, die hierna de 
Vereniging wordt genoemd. De bedoeling van dit reglement is om te zorgen voor het ras 
Nederlandse Schapendoes, zoals ook in de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
Vereniging staat. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering van de Vereniging op 09-4-2022. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR 
kunnen alleen worden gedaan na goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 
 
1.2.  
De eerste paragraaf is verplichte tekst. De tweede geeft specifiek de situatie voor de VNS 
aan. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden die woonachtig zijn in 
Nederland. Omdat dit fokregels zijn, zijn dit in de praktijk de fokkers en dekreu-eigenaren in 
Nederland. 
 
1.3. 
Het bestuur van de Vereniging is verplicht wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR) 
van de Raad van Beheer, die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, direct in te 
voeren in dit reglement. Deze wijzigingen hoeven niet te worden goedgekeurd door de ALV. 
Daarnaast hoort de individuele fokker zelf op de hoogte te zijn van het Kynologisch 
Reglement (KR) van de Raad van Beheer. Op de site van de Raad van Beheer staat het KR. 
 
1.4. 
Alle definities in dit reglement zijn hetzelfde als de definities in het Huishoudelijk Reglement 
en het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. 
 
1.5. 
Het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer zijn 
externe regels, waar de VNS zich aan moet houden. 
 
1.6. 
Het inschrijven van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB), dat wil zeggen 
het verkrijgen van een stamboom, gaat volgens de regels van het Kynologisch Reglement. 
  



 
2. FOKREGELS  
 
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de Vereniging. Dit geeft aan dat de volgende 
regels in het Kynologisch regelement staan, aangevuld met extra regels van de VNS. 
 
2.1. 
Een teef mag wettelijk niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, 
haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. 
 
Als er toch pups worden geboren uit zo’n combinatie, zullen deze geen stamboom krijgen 
(Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1L KR)  
 
De volgende combinaties zijn ook niet toegestaan bij de VNS maar wel volgens de wet: 
 
a. oom x nicht 
b. neef x tante 
 
Elk jaar wordt door het bestuur een voorstel gedaan tijdens de ALV, voor een maximum IC 
(Inteelt-Coëfficiënt) voor een combinatie. Het bestuur kan ook voorstellen het bestaande IC 
getal langer te gelijk houden i.p.v. te veranderen. 
 
2.2. 
Herhaalcombinaties: 
Dezelfde oudercombinatie (reu x teef) mag maximaal 2 (twee) keer worden gedaan. Dus een 
eerste dekking en een herhaaldekking. Iedere reu en iedere teef mag in zijn/haar leven dus 
éénmaal een herhalingsdekking doen. Dit geldt ook voor buitenlandse reuen die in 
Nederland worden ingezet. Als een fokdier (reu en teef) een keer een herhaaldekking heeft 
gedaan, mag het daarna niet nog een keer, ook niet met een andere partner. 
 
2.3. 
Minimum leeftijd reu: 
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet 21 maanden zijn. Dit geldt 
ook voor buitenlandse reuen of reuen van de Club die bij een VNS fokker in Nederland 
worden ingezet. 
 
2.4. 
Aantal dekkingen:  
Een reu mag in Nederland in een periode van 2 jaar (24 maanden) maximaal 3 (drie) nesten 
hebben. 
 
De startdatum voor de telling is de dek-datum waaruit het eerste nest is geboren. In de 
daarop volgende 2 jaar (24 maanden) mag de reu nog tweemaal een nest krijgen. 
  
 
Om te berekenen wanneer een reu na 3 nesten weer mag dekken, tel je bij de 2de (B), de 3de 
(C) (en verder) dek-datum weer 24 maanden op. Het totaal aantal nesten in de volgende 2 
jaar mag opnieuw niet meer dan 3 zijn. Dit geldt zo verder voor alle verdere hierop volgende 
nesten. 
  



 
Ook dekkingen die al wel gedaan zijn maar waaruit nog geen nest is geboren (de teef is nog 
drachtig) tellen mee voor deze berekening. 
 
Als geslaagde dekking telt een dekking waaruit een nest met minimaal één levende pup is 
geboren en is ingeschreven in een FCI erkende stamboekhouding. 
 
Als sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), dan telt dit mee als 
een ‘dekking’. 
 
Voor dekkingen in het buitenland geldt hetzelfde, ook maximaal 3 maal binnen 24 maanden. 
 
In totaal zijn dus maximaal 6 dekkingen binnen 24 maanden mogelijk.  
Dit is de berekening voor wat maximaal mag, niet voor wat “moet”. 
 
2.5. 
Cryptorchide en monorchide:  
Reuen met niet-ingedaalde testikels, of met 1 ingedaalde testikel mogen niet worden 
ingezet. 
 
2.6. 
Gebruik buitenlandse dekreuen:  
Als een VNS fokker een dekking wil van een buitenlandse reu met een FCI erkende 
stamboom, dan moet deze reu voldoen aan de gezondheidseisen van dit VFR. 
 
Omdat niet elk land dezelfde regels heeft, moeten de uitslagen van onderzoeken 
vergelijkbaar zijn met de onderzoeken die in dit VFR worden genoemd. 
 
Een reu die een buitenlandse FCI (erkende) stamboom heeft, mag door leden van de VNS 
worden ingezet, als hij gekwalificeerd is als “fokdier” volgens de in 7.2. genoemde regels. 
De reu hoeft niet aan de eisen van 7.2 te voldoen als er in zijn land een Schapendoes 
rasvereniging is die hem volgens de eigen regels als “fokdier” heeft gekwalificeerd.   
 
Controle kwalificatie:  
De controle of een dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet is altijd de verantwoordelijkheid 
van de fokker zelf. De fokker moet dit uitzoeken dus navragen bij de eigenaar, voordat een 
akkoord aanvraag wordt gedaan.  
 
Ook voor buitenlandse reuen die in Nederland gaan dekken geldt de regel: maximaal 3 
nesten in Nederland in een aaneengesloten periode van 24 maanden en maximaal 3 in het 
buitenland. Heeft hij binnen die 24 maanden meer gedekt, dan mag hij niet worden ingezet in 
dezelfde periode door een VNS fokker (zie paragraaf 2.4). 
 
2.7.  
Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden reuen):  
Als een fokker het sperma gebruikt van een levende of overleden dekreu, dan gelden voor 
deze dekking dezelfde regels als wanneer het om een natuurlijke dekking gaat. K.I. is in 
Nederland niet meer toegestaan, tenzij de reu aantoonbaar tijdelijk geblesseerd is, of is 
overleden. En het is alleen toegestaan als beide ouders al hebben bewezen zich op een 
natuurlijke wijze te kunnen voortplanten, d.w.z. dat er levende pups geboren zijn na een 



 
natuurlijke dekking. Artikel III-21 KR punt 5 en 6 in samenhang met regels van de 
Vereniging. Dit geeft aan dat de volgende regels in het Kynologisch regelement staan, 
aangevuld met extra regels van de VNS. 
 
2.8.  
Gebruik Nederlandse dekreuen die geen lid zijn van de VNS:  
In alle gevallen moeten reuen die geen lid zijn van de VNS en worden gebruikt, voldoen aan 
de gezondheids- en welzijnseisen van dit reglement (paragraaf 3 en 4). En ze moeten 
minimaal 1 inventarisatie of Clubbeoordeling hebben na een leeftijd van 21 maanden, of 2 
showuitslagen van minimaal Z.G. 
 
3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 
 
3.1.  
Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij 2 jaar oud is (24 maanden). 
 
3.2.  
Een teef, die nog nooit pups heeft gehad, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 6 
jaar oud is geworden (72 maanden). 
 
3.3.  
Een teef, die wel eerder pups heeft gehad, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop 
zij 9 jaar oud is geworden (108 maanden). 
 
3.4.  
Een teef mag niet meer worden gedekt nadat ze 4 nesten heeft gehad. 
 
3.5.  
Tussen de geboortes van twee nesten van een teef moeten minstens 12 maanden zitten. 
 
3.6.  
De geboorte moet een natuurlijk/gewoon zijn gegaan. Als de geboorte van een nest bij een 
teef twee keer door een keizersnede heeft plaatsgevonden mag deze teef niet meer voor de 
fokkerij worden gebruikt. 
 
3.7.  
Fokkers van de Vereniging moeten handelen volgens de regels die staan in het “Besluit 
houders van dieren”, onderdeel van de Wet Dieren. In hoofdstuk 3, paragraaf 2 van deze wet 
staan regels geschreven over fokken, het huisvesten en verzorgen van honden. Elke fokker 
moet op de hoogte zijn van deze regels. 
 
3.8.  
Als de Vereniging merkt dat een fokker niet aan de onder in artikel 3.7 genoemde regels 
voldoet, dan wordt de fokker daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld met als eis dat binnen 
14 dagen de situatie moet voldoen aan de eisen van artikel 3.7. 
 
 
 
 



 
 
4. GEZONDHEIDSREGELS 
 
4.1.  
Gezondheidsonderzoek voor de ouderdieren:  
Onderzoeken moeten gedaan worden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van 
Beheer. 
 
4.2.  
Verplicht screeningsonderzoek 
Ouderdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op: 
 
Gegeneraliseerde Progressieve Retina Atrofie ofwel gPRA 
De directe, gecertificeerde, gentest, de Molecular Genetic Diagnostics, uitgevoerd door de 
Universiteit van Utrecht is de geldige test. 
 
Voor deze test geldt geen minimale of maximale leeftijd.  
Honden die drager zijn van PRA mogen alleen gecombineerd worden met een vrije hond. 
Lijders zijn uitgesloten voor de fok. 
 
Van beide ouderdieren moet de uitslag van de gPRA test voor de dekking bekend te zijn. 
 
Fokdieren van DNA geteste gPRA-vrije ouders hoeven zelf niet onderzocht te worden, als er 
ook door een DNA profiel is bewezen dat de ouderdieren daadwerkelijk de ouderdieren zijn 
 
Daarnaast moeten ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op Overige 
oogafwijkingen  
Er moet een geldig ECVO onderzoek zijn voor reu en teef, voor de dekking. 
 
4.2.1.  
Regels voor het oogonderzoek: 
Beide ouderdieren moeten vóór de dekking een geldige ECVO verklaring hebben (European 
College of Veterinary Ophthalmologists ). 
 
Als het een buitenlandse hond betreft, moet het een erkend onderzoek zijn dat in dat land 
gebruikelijk is. 
 
De uitslag van dit onderzoek moet bij de dekking bekend te zijn.  
 
Bij het onderzoek moeten de honden minimaal 15 maanden oud zijn. Een oogonderzoek 
gedaan op de leeftijd van 8 jaar of ouder is definitief. Daarna hoeft geen onderzoek meer te 
worden gedaan. 
 



 
4.3.  
Aandoeningen 
Met fokdieren die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden 
gefokt: 
 
Oogafwijkingen anders dan PRA: ter beoordeling aan bestuur, die zich zullen baseren op 
hoofdstuk 8 van het ECVO Manual (European College of Veterinary Ophthalmologists). 
 
HD (heupdysplasie) C, D en E.  
 
ED (elleboogdysplasie) vanaf graad 3. ED 1 en ED 2 mogen alleen 
gecombineerd worden met een ED 0 (vrij)  
 
Geopereerd aan HD en/of ED 
Hoewel er niet verplicht getest hoeft te worden op HD en ED gelden bovenstaande regels 
wel als een fokdier toch getest is. 
 
Epilepsie 
 
Hartafwijkingen zoals ODB (Open ductus botalli)/PDA (Persisterende ductus arteriosis)/VSD( 
Ventrikel septum defect) 
 
Nierziekten- en afwijkingen 
 
Auto-immuunziekten 
 
4.4.  
Diskwalificerende fouten 
 
Met honden met een van onderstaande fouten mag niet worden gefokt. 
Blauwe of glas-ogen  
Knikstaart 
Blindheid 
Doofheid 
Ernstig afwijkend gedrag zie 5.1 
Duidelijke over- of onderbeet met contactverlies 
Het missen van meerdere essentiële gebitselementen, waarbij de P1 en M3 niet worden 
meegerekend 
 
5. GEDRAGSREGELS 
 
5.1.  
Karaktereisen  
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen van Schapendoezen.  
Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt. 
 
5.2.  
Verplichte gedragstest 
Voor de Schapendoes is er geen verplichte gedragstest. 



 
6. WERKGESCHIKTHEID  
6.1.  
Voor de Schapendoes is er geen verplichte werkgeschiktheidstest. 
 
7. EXTERIEURREGELS 
7.1.  
Kwalificatie 
Deelname aan shows is niet verplicht 
 
7.2.  
Fokgeschiktheidskeuring 
 
De minimum leeftijd om deel te nemen aan een inventarisatie is 15 maanden. Let op: dan 
krijgt de hond nog geen geschiktheidsverklaring, dat kan pas na 21 maanden, zie 7.2.1. en  
7.2.4. 
   
De keuring moet gedaan zijn door een bevoegde keurmeester die in Nederland is opgeleid. 
 
7.2.1.  
Kwalificatie als fokdier 
Let op: de volgende drie paragrafen zijn of/of/of: 
 
Om daarna te worden gekwalificeerd als "fokdier" moeten zij: 
 
Óf 6 maanden later (15+6 maanden is 21 maanden) op een inventarisatiekeuring onder een 
andere, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide keurmeester ten tweeden male de 
kwalificatie "fokgeschikt" hebben gekregen. 
 
7.2.2.  
Keuring door een in Nederland opgeleide en voor het ras bevoegde keurmeester 
Óf tenminste tweemaal op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde 
expositie onder twee verschillende, voor het ras bevoegde en in Nederland opgeleide, 
keurmeesters minimaal de kwalificatie "Zeer Goed" hebben behaald. Kwalificaties, behaald 
op de door de Vereniging georganiseerde clubmatch tellen altijd mee, ongeacht de opleiding 
van de keurmeester. 
 
7.2.3.  
Keuring door overige keurmeesters 
Óf, bij het ontbreken van een rasvereniging in het land van herkomst, tenminste driemaal de 
kwalificatie "Uitmuntend" (U) hebben behaald op een door de FCI gereglementeerde 
expositie onder tenminste 2 verschillende keurmeesters 
 
7.2.4.  
Leeftijdseis 
Eén van bovenstaande kwalificaties moet zijn behaald nadat de hond de leeftijd van 21 
maanden heeft bereikt. 
Volwassen honden van 21 maanden of ouder die nog niet eerder hebben deelgenomen aan 
een inventarisatiekeuring, kunnen volstaan met 1 (één) 'geschikt' verklaring. 
 



 
7.2.5.  
Herbeoordeling 
Als een hond op een inventarisatiekeuring "niet geschikt" krijgt, kan de hond een keer voor 
herbeoordeling worden aangeboden.  
    
8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 
8.1.  
Ontwormen en inenten 
De fokker zorg voor het ontwormen en inenten van de pups en voor een volledig door de 
dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups moeten bij 
aflevering ontwormd zijn en ze moeten gechipt zijn. 
 
8.2.  
Aflevering pups 
De pups mogen niet eerder naar hun nieuwe baasjes dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen 
de eerste inenting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen 
zitten. 
 
8.3.  
Daar waar in 8.1 inenten staat mag ook titeren worden gelezen. 
 
9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
9.1.  
Dit reglement geldt niet voor nesten die geboren werden uit een dekking van op of voor de 
dag waarop dit reglement in werking trad. 
 
9.2.  
Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties van voor de 
inwerkingtreding van dit reglement, vallen onder dit reglement. 
 
9.3.  
In bijzondere gevallen kan het bestuur voor een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, 
als de belangen van het ras daardoor worden gediend. Zo’n besluit wordt met opgave van 
reden naar de leden van de Vereniging gecommuniceerd. 
 
9.4.  
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Vereniging 
  
10. INWERKINGTREDING 
10.1.  
Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 september 2022, nadat het reglement is 
goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 
5+ 6 KR. De Vereniging hanteert de regels echter al sinds 9 april 2022 
 
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging de Nederlandse 
Schapendoes op 9 april 2022 
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