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Plan van aanpak Convenant gebruik “ASCA”-reuen (Australian Shepherd) 
 
Belanghebbende rasvereniging 
Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) 
 
Definitie  
ASCA-reu: Een reu die niet over een FCI-stamboom beschikt maar wel is geregistreerd bij de niet bij 
de AKC aangesloten rasvereniging ASCA in de Verenigde Staten. Ook in Europa zijn ASCA-reuen te 
vinden en deze reuen krijgen op aanvraag een ASCA-stamboom in de VS.   
 
Overleg tussen betrokken rasverenigingen 
Op 5 februari 2015 heeft er met betrekking tot de verlenging van het convenant voor het gebruik van 
“ASCA”-reuen overleg plaats gevonden tussen de Australian Shepherd Association en de Australian 
Shepherd Club Nederland. De uitkomst is dat beide rasverenigingen voorstander zijn van het 
verlengen van het convenant en de in dit projectplan opgenomen verantwoording onderschrijven. In 
2018 heeft de Australian Shepherd Association zichzelf opgeheven en om die reden is het convenant 
aangepast.  
 

1. Noodzaak aangeven voor gezondheid en welzijn van het ras 
De gezondheid van de Australian Shepherd is niet zo zeer in het geding.  
Vanaf 1996 zijn de meeste fokdieren onderzocht op HD en oogafwijkingen (ECVO-oogonderzoek). Er 
wordt sinds 2014 tevens getest op ED. 
Op aanraden van de toenmalige voorzitter van de Raad van Beheer mevr. Brooijmans-Schallenberg is 
aan het fokreglement de “Baer”-gehoortest toegevoegd. Deze test is sinds 2003 niet langer 
opgenomen in het VFR omdat na het screenen van 210 Aussies geen enkele hond met doofheid is 
geconstateerd.  
Epilepsie openbaart zich vaak pas na de leeftijd van 6 jaar binnen dit ras. Met lijders mag niet worden 
gefokt.  
Er zijn veel DNA-testen beschikbaar, de testen die op dit moment vaak worden uitgevoerd zijn de 
testen voor: CEA, PRA, HSF4 (cataract), MDR1 en DM. Van deze testen is de MDR1-test opgenomen 
in het VFR. 
Puppen die binnen de vereniging word gefokt, ondergaan een ECVO pup-oogtest op de leeftijd van 7 
weken. 
 

2. Korte beschrijving van ras en fokdoel  
De Australian Shepherd is een actief en zeer veelzijdig ras. Veel “Aussie”-bezitters zijn dan ook actief 
in verschillende sporten. Agility, obedience, frisbee en canine freestyle zijn slechts enkele 
voorbeelden. Ook wordt het ras nog gebruikt voor het oorspronkelijk werk, het hoeden van vee. De 
Australian Shepherd is een hond die qua exterieur in alles “moderate” (middelmatig) zou moeten zijn. 
Excessen zien we zowel in de showring (de zwaardere honden met zwaardere vachten), als in de 
werklijnen (de lichtere honden die op het gebied van constructie nog wel eens tekort komen maar die 
werken op adrenaline, dit zijn vaak honden met temperamentvolle karakters). 
 
Het fokdoel is om een mooie en zo breed mogelijke mix te hebben van zowel show- als werklijnen. 
Daarbij worden excessen zoveel mogelijk voorkomen. We hebben het dan niet alleen over excessen 
in constructie of maat maar ook in gedrag, gezondheid en kleur, denk daarbij aan de Merle-kleur die 
voorkomt en het fokken van geheel witte honden door de verboden Merle x Merle kruising.  
 

3. Populatie gegevens in binnen en buitenland 
In Nederland zijn er in 2016 zo’n 1600 Australian Shepherds ingeschreven in het NHSB. Ongeveer 
500 Aussie’s zijn geregistreerd in een van de Bijlagen van het NHSB. 
In Amerika vinden we, uiteraard, de grootste populatie. Daar bestaan twee concurrerende 
rasverenigingen. De ASCA is de oudste vereniging, opgericht door met name liefhebbers die zich 
bezig hielden met het werken met de Aussie. Het showen werd in eerste instantie een beetje 
afgehouden en er werd niet gevraagd om een erkenning van het ras bij de AKC. Vervolgens is de 
USASA in 1990 opgericht. Deze vereniging heeft wel om erkenning van het ras verzocht en gaf ook 
ruimte aan het showen van Aussies. Beide verenigingen hebben hun eigen, licht van elkaar 
afwijkende, rasstandaard. Veel Aussie fokkers of bezitters kiezen heel bewust voor het lidmaatschap 
van een van de verenigingen. Sommigen zijn van beiden verenigingen lid.  
In Duitsland en Frankrijk is de Australian Shepherd populair. We zien daar dan ook grotere populaties 
dan in Nederland. De populatie “ASCA”-aussies is het grootst in Duitsland, daar worden ook veel 
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show/sport weekenden georganiseerd onder de regels van de ASCA. In Nederland en België gebeurd 
dit op kleinere schaal.  
De populatie in het Verenigd Koninkrijk is ook groter dan die in Nederland. 
In de overige Europese landen is de populatie qua grootte vergelijkbaar met Nederland.   
 

4. Gezondheidsproblemen, bedreigingen en inteelt en verwantschap  
Op dit moment komen er bepaalde aandoeningen voor maar grote problemen zijn nog niet aan de 
orde. De ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek naar epilepsie heeft veel aandacht in 
binnen- en buitenland.  
Ten aanzien van de inteelt en verwantschap in het ras kunnen we het volgende opmerken. 
Het COI varieert in 2016 van 6% tot en met 20%. 
De ASCN heeft een rasdatabase ingericht en heeft daarvoor het programma aangeschaft van 
Zooeasy. Bij de berekening van het COI wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de gegevens van tien 
generaties.  
Het belang van diversiteit in de genen van de ouderdieren wordt zoveel mogelijk onder de aandacht 
gebracht van fokkers door het organiseren van seminars en lezingen. Jaarlijks worden bijeenkomsten 
georganiseerd voor fokkers. In 2015 is mevr. C.A. Sharp uitgenodigd, een gerenommeerde spreker uit 
de Aussie wereld met een groot aantal publicaties achter haar naam op het gebied van gezondheid, 
fokkerij en genetica. Zij heeft tijdens meerdere bijeenkomsten gesproken en vragen beantwoord. Het 
gezondheids- en genetisch onderzoek dat veelal in Amerika plaats vindt, wordt regelmatig financieel 
door de vereniging ondersteund, ook zijn in het verleden ten behoeve van dit onderzoek Nederlandse 
samples ingezonden.  
  

5. Noodzaak en wenselijkheid van het convenant voor het gebruik van ASCA-dekreuen 
De Nederlandse vereniging ziet een grote toegevoegde waarde in de mogelijkheid om ASCA-
dekreuen te kunnen blijven inzetten voor de fokkerij. Niet alleen vanwege het behoud van de 
veelzijdigheid van de Aussie, de werkeigenschappen, de gezondheid en het moderate type maar 
uiteraard ook vanwege de verbreding van de genenpool.  
Door het wegvallen van de aankeuringen van in Nederland woonachtige ASCA-honden kunnen deze 
honden niet meer in de Bijlagen van het NHSB worden opgenomen. Hierdoor wordt het gebruik van 
honden met een ASCA-stamboom, wanneer deze honden niet beschikken over een FCI-stamboom, 
onmogelijk.  
Zoals eerder aangegeven is de populatie in Duitsland groot, met name de ASCA-populatie. Het 
verbieden van het gebruik van deze dekreuen staat niet alleen de verbreding van de genenpool van 
het ras in de weg, het zou ook een andere ontwikkeling in de hand kunnen werken en wel een 
toename van de groei en ontwikkeling van de ASCA-verenigingen in Europa. Veel fokkers die hun teef 
met FCI-stamboom laten dekken door een ASCA-reu zullen hun pups zowel registreren onder de FCI 
maar ook onder de ASCA. Met het verbod op het gebruik van ASCA-reuen worden deze mensen de 
richting ingeduwd van de ASCA en is de kans groot dat er gescheiden populaties ontstaan. Dit zou 
een ongewenst neveneffect zijn.  
De vereniging zal bij de te gebruiken dekreuen wel beoordelen of de gezondheidsonderzoeken 
conform de Nederlandse eisen zijn.  
  
Procedure toestemming voor het gebruik van de ASCA-dekreu 
De Raad van Beheer geeft voor nakomelingen uit een combinatie met een ASCA-reu geen 
stambomen dan nadat de fokker de toestemming van de ASCN  heeft overgelegd. 
 
De ASCN publiceert de procedure “Toestemming voor het gebruik van ASCA-dekreu” op haar 
website.  
 
Beschrijving procedure “Toestemming voor het gebruik van ASCA-dekreu”: 

1. Tenminste 3 maanden voorafgaand aan de dekking vraagt de fokker bij het FIC (fok informatie 
commissie) van de ASCN schriftelijk om toestemming voor het gebruik van een ASCA-reu, 
een en ander onder overlegging van de (ASCA) stambomen van de beide ouderdieren, 
alsmede de resultaten van de gezondheidsonderzoeken en foto’s van de dekreu waardoor de 
witte aftekeningen van de dekreu zijn te beoordelen (diskwalificerend wit is een fokuitsluitende 
factor).   

2. De FIC toetst binnen vier weken nadat alles stukken zijn overgelegd de voorgenomen 
combinatie aan het VFR van de ASCN.  

3. De FIC legt haar advies voor aan het bestuur en vervolgens besluit het bestuur van de ASCN 
over het al dan niet geven van toestemming. 



 

3 
 

4. Vervolgens wordt door de secretaris van de ASCN schriftelijk uitsluitsel gegeven aan de 
fokker. Hiertoe wordt door de secretaris een, hierbij als bijlage 1 toegevoegd, formulier 
ingevuld waarop duidelijk is aangegeven of de toestemming is verleend en zo niet, waarom 
niet.  

5. De fokker stuurt, in het geval van goedkeuring, dit formulier met het dekbericht mee naar de 
Raad van Beheer.  

6. De ASCN stuurt een afschrift van de toestemmingsbrief aan de fokker ter kennis name per e-
mailbericht door naar het hoofd stamboomafgifte van de Raad van Beheer. 

 
Looptijd van plan en evaluatie 
Voorgesteld wordt om het convenant een looptijd van vijf jaar toe te kennen, derhalve tot 2021. Na het 
verloop van 4 jaar zal een evaluatie plaats vinden om een beoordeling te maken of verlenging van dit 
convenant gewenst is. Tenminste 3 maanden voor het einde van de looptijd wordt een eventueel 
verlengingsverzoek aan de Raad van Beheer gericht, onder opgave van de bevindingen van de 
evaluatie en een met redenen omkleed verzoek van de betrokken rasvereniging.  
 
Taken Bureau Raad van Beheer ná goedkeuring: 
Inregelen stamboomadministratie: inschrijving in BYL. G-0 
Stambomen naar natuurlijk persoon  
Pas verwerken na schriftelijk verzoek van Rasvereniging (-commissie) 
Afgeven stambomen BYL. G-0 indien toestemming is verleend door de ASCN 
 
 


