Verenigingsfokreglement
van de

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland
voor het ras

AUSTRALIAN CATTLE DOG

1. ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de Australian Cattle Dog Vereniging Nederland, hierna te
noemen de ‘vereniging’, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de
belangen van het ras Australian Cattle Dog, zoals deze zijn verwoord in de
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit
Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering van de vereniging op 27-04-2013. Inhoudelijke
aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming
van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging
voor de Australian Cattle Dog.

1.2a

Dit verenigingsfokreglement geldt ook als men niet is vermeld als fokker op
de
fokkerslijst van de vereniging.

1.2b

De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt bij de
fokker. De rasvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v.
eventuele gebreken bij de pup. Ook als de fokker zich houdt aan dit
fokreglement.

1.3.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene
Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR),
die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door
te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze
wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de
vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn
en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de
vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities
gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement
en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in
het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door
de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt
plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
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2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader,
haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het
NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Aanbevolen wordt om geen enkele vermelding van een zelfde voorouder op
de verschillende stambomen van de fokdieren te hebben (vermelding van 4
generaties met verschillende voorouders).

2.2.

Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee
toegestaan.

2.2a

Tevens geldt voor deze herhalingscombinatie dat er minimaal 18 maanden
tussen geboortedatum eerste nest en datum dekking tweede nest zit.

2.3.

Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de
dekking moet tenminste 22 maanden zijn.

2.4.

Aantal dekkingen: De reu mag maximaal (in Nederland) 3 geslaagde
dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximaal 8
geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup
is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven
in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde
dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie
(KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.

Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn
uitgesloten van de fokkerij.

2.6.

Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor
een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat
ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken
dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze
door de vereniging gesteld worden.

2.7.

Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden
dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een
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nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de
regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking
van de dekreu betreft.
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3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

4.

3.1.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24
maanden heeft bereikt..

3.2.

Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na
de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt

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.

3.4.

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

3.5

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.

3.6

Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de
dekking van een voorvorig nest van die teef.

3.7

De geboorte dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Indien de
geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een
keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet meer
voor de fokkerij worden gebruikt.

GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening
van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek,
oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die
erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer
voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde
onderzoeksprotocollen.

4.2.

Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende
gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de
ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
• HD
• ED (niet verplicht voor honden geboren voor 1 mei 2013)
• Jaarlijks oogonderzoek naar erfelijke oogaandoeningen
• BAER test
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• Prcd-PRA middels de prcd-PRA-DNA-test
• PLL middel de PLL-DNA-test
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4.3.

Aandoeningen
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag
niet worden gefokt.
HD
• het HD-onderzoek dient onder sedatie plaats te hebben gevonden (zie ook
FCI richtlijnen).

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

•

Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken, die een
onderzoeksrapport op HD hebben met de uitslagen HD A en HD B. Enkel
na dispensatietoekenning mag een hond met HD C uitslag alleen in
combinatie gebruikt worden met HD A.

•

De honden met een buitenlandse stamboom, die eigendom zijn van leden
en/of fokkers die niet woonachtig zijn in Nederland, en waarmee gefokt
gaat worden, dienen in het bezit te zijn van onderzoeksrapporten op
heupdysplasie (HD) van een in het geboorte- of herkomstland en door de
FCI erkende instantie of dierenarts. HD uitslagen uit niet erkende FCI
landen zullen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande
omrekentabel.

Er zijn geen tekenen
van heupdysplasie

El dysplasiaa

Negatief niet
GEHEEL gaaf
(2)

Kein Hinweis fuer
HD
UA Frei

Goed

Transitional Case

Rajatapaus

Transitional
Case (Tc)

Obergangs - vorm
verdaechtig fuer
UA Frei
HD

Eerlijk

Totale
score van
11 tot 18

B1

Transitional Case

Rajatapaus

Transitional
Case (Tc)

Obergangs - vorm
verdaechtig fuer
HD

Ik

Ik

Grens

Totale
score van
18 +

B2

Mild

Ik

Licht positive
(3)

Leichte HD

Ik

Ik

Milde
HD

Totale
score van
18 +

C1

Mild

Ik

Licht positive
(3)

Leichte HD

Ik

Ik

Milde
HD

Totale
score van
18 +

C2

Matig

II

Positief (3,5)

Mittlere HD

II

II

Matige
HD

Totale
score van
18 +

D1

Matig

II

Positief (4)

Mittlere HD

II

II

Matige
HD

Totale
score van
18 +

D2
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E1

E2

Zwaar

III

Positief (4)

Schwere HD

III

III

Zwaar

Totale
score van
18 +

E1

Zwaar

IV

Positief optima
forma (5)

Schwere HD

IV

IV

Zwaar

Totale
score van
18 +

E2

Deze tabel is bedoeld als een niet-officiële middel van het vergelijken van de internationale hip scores,
omdat er momenteel geen officiële FCI vergelijking gegevens beschikbaar zijn voor alle landen hier
worden vermeld. Totale nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Stuur een e-mail me op
LeoClubGB@aol.com eventueel gecorrigeerd. Dank gaat uit naar de volgende mensen voor hun hulp bij het maken
van deze tabel: Arthur Muller, Gerie Groenendijk, Waltraut Zieher, Yves De Clercq, Susan Grosslight, Glen Ferguson, Jenny
Bergdahl. Copyright 1998 Tamaryn Hodge

ED
• Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken die een
onderzoeksrapport op ED hebben met de uitslag vrij (ED 0) of
grensgeval (deze eis geldt niet voor ouderdieren die geboren zijn voor 1
mei 2013).
PLL
• De honden waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn,van
een onderzoeksrapport op PLL (primaire Lens Luxatie) middels de PLLDNA-test. Dit is een eenmalig onderzoek waarbij bloed of wangslijmvlies
wordt afgenomen (DNA-test). Dit dient te worden afgenomen door een
FCI erkende dierenarts en opgestuurd met een verklaring van afname
van de dierenarts.
•

Het resultaat van het onderzoek zal de geteste honden in 3 genotypes
indelen, te weten Genotype A, B, C.

•

Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken, die een officieel
onderzoeksrapport van het PLL-DNA test hebben volgens de
kwalificaties (Genotypes) in onderstaande tabel.
Genotype

Risico groep

A
B

1. normaal (vrij)
2. geen lijder (drager)
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C

3. Verhoogd risico (lijder)

Genotype A

Erfelijke oogaandoeningen
• De honden waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn van
een onderzoeksrapport op erfelijke oogaandoeningen, dat niet ouder is
dan 12 maanden.
•

Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken, die een
onderzoeksrapport op erfelijke oogaandoeningen hebben met de uitslag
“voorlopig vrij” en “vrij”.

Prcd-PRA
•

De honden waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn van
een onderzoeksrapport op prcd-PRA middels de prcd-PRA-DNA- test. Dit
is een eenmalig bloedonderzoek (DNA-test). Het bloedonderzoek zal de
geteste honden in 3 categorieën indelen, te weten Genotype A, B, of C.

•

Als enige uitzondering gelden de nakomelingen van een
oudercombinatie met prcd-PRA pattern AxA (Beide ouders genotype A).
Van deze honden hoeft geen onderzoeksrapport op PRA middels de
prcd-PRA-DNA- test te worden verkregen. Deze honden hebben prcdPRA pattern A. Indien met nakomelingen van een dergelijke combinatie
gefokt gaat worden, dienen de onderzoeksrapporten van beide ouders te
worden ingediend bij de CGG. Deze regel geldt alleen voor de eerste
generatie van een prcd-PRA pattern AxA combinatie.

•

Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken, die een officieel
onderzoeksrapport van de prcd-PRA test hebben volgens de kwalificaties
(Genotypes) in onderstaande tabel.
Genotype

Risico groep

Toegestane combinatie
met:

A

1. normaal (vrij)

Genotype A,B of C

B

2. geen lijder (drager)

Genotype A

C

3. Verhoogd risico (lijder)

Genotype A

BAER
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•

De honden waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn van
een
onderzoeksrapport, verkregen uit een onderzoek op erfelijke
doofheid (BAER). Het onderzoek dient te zijn uitgevoerd door een door
de RvB erkende instantie of dierenarts.
Indien één van de honden waarmee gefokt gaat worden, een
buitenlandse stamboom heeft, dient het onderzoek op erfelijke doofheid
(BAER) te zijn uitgevoerd door een FCI erkende instantie of dierenarts.
Het is uitsluitend toegestaan om te fokken met honden, die een officieel
onderzoeksrapport op erfelijke doofheid (BAER) met de uitslag
“beiderzijds horend” hebben.

4.4.

Diskwalificerende fouten: Niet van toepassing.

5. GEDRAGSREGELS
5.1.

Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen
zoals in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2

Verplichte gedragstest: voor de Australian Cattle Dog is een verplichte
gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS
7.1.

Kwalificatie Beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben
deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI
gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op
elke expositie te hebben behaald.

7.2.

Fokgeschiktheidkeuring: Dit is voor de Australian Cattle Dog niet van
toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1.

Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen
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en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een
volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor
Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn
en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

9.

8.2.

Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de
leeftijd van 7 weken Tussen de eerste enting en de overdracht aan de
nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3.

De Australian Cattle Dog pups dienen voor afgifte onderzocht te zijn op
erfelijke doofheid (BAER).

8.4.

De fokker zal zorg dragen voor directe raadpleging van een dierenarts
gespecialiseerd in de neurologie, indien er enig vermoeden bestaat, dat een
pup lijder is aan Cerebellaire Abiotrofie (CA).De fokker zal zorg dragen voor
het verrichten van sectie om de pup te laten onderzoeken op CA door een
dierenarts gespecialiseerd in de neurologie, indien op grond van het
vermoeden op CA besloten wordt de pup in te laten slapen. De fokker zal
zorg dragen voor schriftelijke mededeling aan het bestuur, kort nadat de
uitslag van de sectie bekend is.

8.5.

De eigenaar/fokker zal:
- Geen pups fokken, noch pups dan wel oudere Australian Cattle Dogs,
verkopen of onder zich houden voor dierenwinkels of commerciële
dierenhandelaren.
- Er bij de kopers van pups op aandringen geboortepreventieve maatregelen
te nemen, indien om gezondheidsredenen de hond niet voor de fok gebruikt
mag worden.
- Op een eerlijke en reële wijze de kwaliteit van de verkochte Australian
Cattle Dogs evalueren en in deze bevindingen desgevraagd inzicht bieden.
- De pups niet afgeven voordat deze de minimale leeftijd zoals
voorgeschreven door de Raad van Beheer heeft bereikt, en daarbij
voldoende informatie verstrekken over de voeding, de algemene en
medische zorg en de verstrekking van stambomen en dergelijke.
- Bevorderen, dat de eigenaren van de pups lid worden van de vereniging en
de eigenaren enthousiast maken voor activiteiten met hun hond, zoals het
deelnemen aan de clubmatch van de vereniging, gedrag-en
gehoorzaamheidscursussen, schapendrijven, agility etc.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
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9.1.

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een
teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2.

Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn
afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben
plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn
inbegrepen.

9.3.

Indien een fokker een combinatie voor de fokkerij wil inzetten, die niet
voldoet aan dit fokreglement, dan kan een dispensatieverzoek worden
ingediend. Dit dient schriftelijk bij de CGG te geschieden d.m.v. het
dispensatieformulier (bijlage 2). Het verzoek dient minimaal 2 maanden vóór
de dekking te worden ingediend. De CGG of het bestuur dient binnen 14
dagen schriftelijk goed- dan wel afkeuring kenbaar te maken aan de fokker.

9.4.

Indien er een CGG is aangesteld door het bestuur, zal deze commissie bij
een even aantal leden aanvulling krijgen door het bestuur bij een stemming,
de voorzitter van de CGG heeft zitting in het bestuur.
De CGG beoordeelt de gemelde (voorgenomen) dekkingen op naleving van
dit fokreglement.
De CGG adviseert de fokkers en aankomende fokkers, op hun verzoek,
betreffende alle aspecten van het fokken.
Indien er sprake is van ontbrekende of niet functioneren van de CGG, dan
worden de taken van de CGG overgenomen door het bestuur.

PROCEDURE
De fokker meldt de voorgenomen dekking uiterlijk 2 maanden voor de
verwachte dekdatum aan de CGG d.m.v. het voorgenomen
dekmeldingsformulier (bijlage 4), met daarbij van beide honden waarmee
gefokt gaat worden, kopieën van alle onderzoeksrapporten, zoals besproken
in artikel 9 en 10 van dit fokreglement.
Indien door omstandigheden na melding van de voorgenomen dekking een
wijziging van combinatie plaatsvindt, dient de fokker dit uiterlijk 7 dagen voor
de verwachte dekdatum te melden aan de CGG met een nieuw
voorgenomen dekkingsmeldingsformulier (bijlage 4) met daarbij kopieën van
de onderzoeksrapporten die betrekking hebben op de wijziging. Echter indien
op het moment van dekking gekozen wordt voor een andere reu en deze reu
aan de gestelde eisen van het fokreglement voldoet, is het mogelijk om deze
dispensatie achteraf verleend te krijgen.
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Indien de combinatie, van de voorgenomen gemelde dekking, niet voldoet
aan dit fokreglement, worden de fokker en de eigenaar van de reu hiervan
schriftelijk op de hoogte gebracht met een duidelijke opgaaf van reden.
De fokker meldt de dekking uiterlijk 7 dagen na plaats vinden van de dekking
aan de CGG d.m.v. het dekmeldingsformulier (bijlage 5).
(Voorgenomen) dekkingen die voldoen aan dit fokreglement, worden na de
melding gepubliceerd op de website van de vereniging.
De fokker doet binnen 7 dagen na de geboorte schriftelijke opgave aan de
CGG door middel van het geboorte opgave formulier (bijlage 6).
De fokker meldt binnen 3 maanden na de geboorte van de puppen wie de
nieuwe eigenaren zijn door middel van het opgave formulier nieuwe
eigenaren (bijlage 7). De gegevens van de nieuwe eigenaren mogen enkel
met toestemming van de nieuwe eigenaar ingevuld worden, dit in
overeenstemming met de wet op de privacy.

10

INWERKINGTREDING PROCEDURE
10.1.

Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op
………………………….., nadat het reglement is goedgekeurd door het
bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6
KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de
Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

De voorzitter,
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C. de Lange
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BIJLAGE 1
RASSTANDAARD VAN DE AUSTRALIAN CATTLE DOG
ALGEMENE VERSCHIJNING
De algemene verschijning is die van een sterke compacte, symmetrisch gebouwde werkhond.
Hij beschikt over de vaardigheid en de bekwaamheid om iedere toebedeelde taak uit te
voeren, hoe zwaar die ook zijn mag. De combinatie van stevigheid, kracht, evenredigheid en
harde bespiering moet de indruk wekken van grote behendigheid, kracht en
uithoudingsvermogen. Iedere neiging tot grofheid of zwakte dient als een ernstige fout te
worden aangemerkt.

KENMERKEN
Zoals de naam al zegt en daarin kent het ras zijn gelijke niet, behoort het tot de primaire taak
van de hond om het vee in bedwang te houden, zowel op open als op afgesloten terreinen.
Zijn immer aanwezige alertheid, buitengewone schranderheid, waakzaamheid, moed en trouw,
met een nooit aflatende plichtsbetrachting, maken hem tot een ideale hond. Zijn oprechtheid
en aangeboren neiging tot beschermen maken hem tot de aangewezen bewaker van de
veefokker, zijn kudde en zijn bezittingen. Hoewel hij van nature afstandelijk is, moet hij
handelbaar zijn, zeker in de showring. Alles wat zij functioneren als werkhond op wat voor
wijze dan ook in de weg staat, moet als een ernstige fout worden gezien.

HOOFD
Het hoofd is krachtig en moet in harmonie zijn met de rest van de hond en in
overeenstemming met de totale bouw. De schedel, die breed is en licht gewelfd tussen de
oren, wordt geleidelijk aan vlakker naar de lichte maar duidelijke stop. De wangen zijn goed
gespierd, zij mogen noch grof, noch uitstekend zijn. De onderkaak moet krachtig, diep en goed
ontwikkeld zijn. De snuit is breed en onder de ogen goed opgevuld, geleidelijk aan versmallend
naar een matig lange, diepe en krachtige voorsnuit, die in een parallel vlak ligt met de schedel.
De lippen zijn strak en gaaf. De neus is zwart.

TANDEN
De tanden moeten gezond, sterk en regelmatig geplaatst zijn en scharend sluiten. De
ondersnijtanden moeten vlak achter de bovensnijtanden vallen en deze net raken. Gezien het
feit dat de honden weerbarstig vee moeten drijven door het lichtjes in de achterbenen te
bijten, is een goed en sterk gebit van groot belang.

OGEN
De matig grote ogen moeten ovaal van vorm zijn, zij mogen noch uitpuilen noch diep liggen,
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met een uitdrukking die oplettendheid en schranderheid verraadt. Wanneer de hond door
vreemden wordt benaderd, is een waarschuwende of achterdochtige flikkering in het oog
karakteristiek. De oogkleur is donkerbruin.

OREN
De matig grote oren moeten eerder klein dan groot zijn, breed aangezet, gespierd, staand
gedragen en enigszins puntig, het mogen geen vleermuis- of lepeloren zijn. De oren zijn ver
uit elkaar op de schedel geplaatst, naar buiten gedraaid, beweeglijk en fier opgericht als de
hond attent is. Het oor moet stevig aanvoelen en de binnenkant van het oor moet goed
behaard zijn.

HALS
De hals is buitengewoon krachtig, gespierd en van een middelmatige lengte. Hij wordt breder
bij de overgang naar de schouders en mag geen keelhuid vertonen.

VOORHAND
De schouderbladen moeten breed zijn, goed schuin geplaatst, goed gespierd en een goede
hoek vormen met de opperarm. De schoudertoppen mogen niet te dicht bij elkaar liggen. De
voorbenen bezitten stevig, rond bot tot op de voet. Zij moeten van voren gezien recht zijn en
parallel lopend. Van terzijde gezien maakt de middenvoet, die een soepele indruk moet
maken, een kleine hoek met de onderarm. Hoewel de schouders gespierd zijn en het botwerk
sterk, staan beladen schouders en zwaar front een goed gangwerk in de weg en beperken de
werkcapaciteiten.

LICHAAM
De lengte van het lichaam, van boeggewricht tot het zitbeen, verhoudt zich tot de
schofthoogte als 10:9. De boven belijning is recht, de rug recht met goed gewelfde ribben, die
ver naar achteren doorlopen, maar die nooit tonvormig mogen zijn. De borst is diep, gespierd
en matig breed. De lendenen zijn breed, vol en krachtig gespierd. De flanken zijn diep en
vormen een krachtige verbinding van de voor- en achterhand.

ACHTERHAND
De achterhand is breed, krachtig en gespierd. Het bekken is nogal lang en helt enigszins.
Lange, sterke, goed ontwikkelde dijen met voldoende hoeking in de knie. Krachtige, laag
geplaatste sprongen. Van achteren gezien staan de benen, van de hakken tot de voeten, recht
en zijn noch te dicht noch te wijd uiteen geplaatst.

VOETEN
De voeten moeten rond zijn en de tenen kort, sterk, goed gebogen en gesloten. De voetzolen
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moeten hard zijn en dik, de nagels kort en krachtig.

STAART
De staart is vrij laag aangezet in een vloeiende lijn met het bekken en reikt ongeveer tot de
sprong. In rust hangt de staart licht gebogen. Als de hond loopt, of bij opwinding, mag de
staart enigszins omhoog worden gedragen, maar mag nooit hoger reiken dan tot een
denkbeeldige, verticale lijn. De staart moet dik behaard zijn.

VACHT
De vacht is vlak, het is een dubbele vacht met een korte, dichte ondervacht. De
weerbestendige bovenvacht is dicht aanliggend, hard, recht en vlak. Onder het lijf, naar de
achterzijde van de benen toe, is de beharing langer en vormt bij de dijen een lichte broek. Op
het hoofd, inclusief de binnenkant van de oren, is de beharing kort, ook de voorpoten en de
voeten hebben kort haar. Bij de hals is het haar dikker en langer. Een te korte zowel als een te
lange vachtstructuur moet worden gezien als een fout. Als gemiddelde dient de haarlengte
tussen de 2,5 en 4 centimeter te bedragen.

KLEUR: BLAUW
De kleur moet blauw zijn of blauw gespikkeld, met of zonder aftekeningen. De toegestane
aftekeningen zijn zwart, blauw of tan op het hoofd, bij voorkeur symmetrisch verdeeld. Het tan
van de voorbenen begint halverwege de benen en breidt zich uit aan de voorkant tot de borst
en de keel, met tan op de kaken, het tan van de achterbenen bevindt zich aan de binnenzijde
daarvan en aan de binnenkant van de dijen tot aan de voorzijde van de knie en wordt breder
naar de buitenkant van de sprongen tot de tenen. In de ondervacht is tan toegestaan, mits
deze niet door de blauwe bovenvacht schijnt. Zwarte aftekeningen op het lichaam zijn
ongewenst.

KLEUR: ROODGESPIKKELD
De kleur moet regelmatig roodgespikkeld zijn over het hele lichaam, dit gaat ook op voor de
ondervacht, die niet wit of roomkleurig mag zijn. Er mogen al dan niet donkerder rode
aftekeningen op het hoofd voorkomen. Symmetrische aftekeningen op het hoofd zijn gewenst.
Rode aftekeningen op het lichaam zijn toegestaan, maar worden niet graag gezien.

MAAT
De verlangde schofthoogte bedraagt voor reuen tussen de 46 en 51 centimeter en voor de
teven tussen de 43 en 48 centimeter.

GEWICHT
Het gewicht van de Australian Cattle Dog bedraagt tussen de 16 en 21 kilo.
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GANGEN
De beweging moet zuiver, vrij, lenig en moeiteloos zijn. De beweging vanuit de schouders en
voorbenen moet in harmonie zijn met de krachtige voorstuwing vanuit de achterbenen. Het
vermogen van de hond om snel en plotseling te bewegen is essentieel. Een harmonisch
gangwerk is een eerste vereiste. Stokkerig gaan, beladen of slappe schouders, een steile
schouderligging, losse ellebogen, slappe polsen of zwakke (voor)voeten, steile sprongen,
koehakkigheid of sabelvormige benen dienen als ernstige fouten te worden gezien. Bij het
gaan hebben de voeten de neiging om dichter naar elkaar toe te gaan naarmate de snelheid
toeneemt, wanneer de hond echter stilstaat, mag dat niet meer te zien zijn.

FOUTEN
Iedere afwijking van bovengenoemde punten dient te worden opgevat als een fout, de mate
waarin die fout wordt meegewogen, hangt af van de ernst daarvan.
N.B.: Reuen moeten twee normaal ontwikkelde testikels hebben die volledig in het scrotum
zijn ingedaald.

Format VerenigingsFokReglement (VFR)

18/19
Raad van Beheer

Besluit AV 24 mei 2012

LITERATUUR
Australian Cattle Dog Society of N.S.W. Notes from breed seminar Australian Cattle Dog
Society of N.S.W.
Australian Cattle Dogs door Narelle Robertson.
Australian dogs at work door M. Hamilton-Wilkes en D. Cumming
The Australian Cattle Dog door Conny Redhead
The Australian Cattle Dog annual 1999 door D.R. Hoflin
The complete Australian Cattle Dog door John en Mary Holmes

Format VerenigingsFokReglement (VFR)

19/19
Raad van Beheer

Besluit AV 24 mei 2012

