
fokbeleid hollandse herdershond 
(langhaar) 



populatie 

• in Nederland: 

• 1.500 kortharen 

• 600 langharen 

• 300 ruwharen 

• binnen Europa aanzienlijke populaties 
langharen in Scandinavië, kortharen in 
Duitsland en Frankrijk. 



oorspronkelijk gebruik 

• hoeder bij de kudde 
• erfbewaker 
• erf vrijhouden van ongedierte 
• soms mee op de jacht 
• kindervriend 

 
• kortom een manusje van alles! 

 
• Filmpje over een hoedende hond aan het werk 

(een herder is een hoeder, geen drijver) 
 
 



organisatie en fokkerij 

• oprichting rasvereniging in 1898 

• doel: in stand houden van het ras en niet het 
verbeteren ervan 

• veel “kleine”fokkers en gelegenheids fokkers 

• nesten: 20 korthaar, 10 langhaar, 5 ruwhaar 

• iedere variëteit een fokadviescommissie (FAC) 

• de drie FAC’s gezamelijk Fokkerijcommissie 

• beleid wordt bepaald door FC en bestuur RV 

• uitvoering fokkerijtaken door FAC  

 

 

 



fokkerij eisen 

• voldoen aan algemene eisen RvB qua 
gezondheid en leeftijd 

• voldoende rastypisch zijn, 
tentoonstellingskwalificaties niet nodig 

• karakter en gedrag in overeenkomst met 
rasstandaard 

• bij voorkeur onderzocht op HD, ruwhaar op 
goniodysplasie 



fokbeleidsplan 

langhaar in 1939 nagenoeg uitgestorven 

zoektocht in volgende jaren naar honden die 
gelijkenis tonen met een langhaar 

in 1952 weer stamboeklangharen getoond 
(Amsterdam Winner) 

korthaar inkruisingen jaren 60, 80, 90 vorige 
eeuw en deze eeuw 

inkruising Tervuerense Herdershond 1984 

 



Amsterdam Winner 1952 



fokbeleidsplan 

• beperking van het aantal dekking van een reu 

• nauwe inteeltcombinaties niet toegestaan incl. 
(half)broer* (half)zus, herhalingscombinatie 
uitzonderlijk 

• inzet: volgende generatie moet een lager 
inteeltpercentage hebben dan het gemiddelde 
van de ouders 

• inzet: volgende generatie moet een hoger 
voorouderverwantschapsgraad hebben dan het 
gemiddelde van de ouders 



dicdaat? 

• Het fokbeleidsplan laat de fokker steeds de 
ruimte voor het maken van eigen keuzes. 

• Het fokbeleidsplan is geen dictaat aan de 
fokkers, maar een hulpmiddel bij het maken 
van fokkerijkeuzes. 



stamboek 

• in Nederland gesloten 

• diverse landen in Europa en wereld een open 
stamboek 

• inkruising andere variëteit vrij eenvoudig, 3 
generaties 

• inkruising ander ras tijdrovend, 7 generaties 
incl. aankeuring 



fokadviescommissie langharen 

• adviseert omtrent paringen 

• veel overleg met (gelegenheid)fokkers 

• nestbezoeken 7 weken, beschrijving per pup 
op rastype en aangepaste Cambell puptest 

• centrale aansturing fokkerij 



gevaren gesloten stamboek 

• toename inteeltcoëfficiënt 

• nummeriek kleine populaties meer in gevaar 

• Nederlandse hondenrassen weinig profijt van 
buitenlandse populaties 

• regels binnen FCI verband niet hetzelfde 

 

 

 



schijnzekerheid 

• fraude gevoeligheid ontbreken 
afstammelingen controle 

• onbekende afstamming opname stamboek 
buiten Nederland 

• herdersachtige met streepjes veelal 
aangemerkt als Hollandse Herdershond 

• keurmeesters buiten Nederland niet altijd 
voldoende op de hoogte van het JUISTE 
rastype 

 



Hollandse Herdershond in Puerto Rico 



Frans & Internationaal kampioen 



oplossingen beheersen inteelt 

• beperking aantal dekkingen reu niet alleen 
vastleggen bij RV maar ook bij RvB 

• variëteitskruisingen nog meer toegankelijk 
maken 

• raskruisingen prefereren boven gebruik “look-
a-likes”, gevaar van onbekende eigenschappen 

• meer overeenstemming binnen FCI verband 
m.b.t. open/gesloten stamboek 

• afstammingscontrole standaard bij elk nest 


