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Zeldzame Friese Wetterhoun dreigt te verdwijnen 

 

Het zeldzame Nederlandse hondenras Wetterhoun wordt met uitsterven bedreigd door de starre houding 

van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB). De RvB weigerde onlangs het verzoek van de 

Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) om het Friese ras in te kruisen met enkele 

honden van een ander ras. De NVSW is verbijsterd over de patstelling. Er zijn nu al ernstige 

gezondheidsproblemen binnen de Wetterhounpopulatie. Door het inkruisen van enkele streng geselecteerde 

andere honden, waarvan de gezondheidsgeschiedenis bekend is, hoopt de NVSW de Wetterhoun als 

bijzonder ras te kunnen behouden. 

De NVSW verzocht om inkruisen om verdere inteelt te voorkomen en een gezond fokbeleid te kunnen voeren. 

Het verzoek is gebaseerd op het heel zorgvuldig, onder deskundige begeleiding inbrengen van dit nieuwe  

bloed. De reden om dit met andere rashonden te willen doen, ligt in het feit dat er dan gezocht kan worden 

naar honden waarvan ook van de voorouders de gezondheidsgeschiedenis bekend is. Dit om te voorkomen dat 

nieuwe ziektes het ras binnenkomen. 

In Nederland komen slechts 800 Wetterhounen voor. De NVSW doet er alles aan om gezonde pups te fokken 

maar dit wordt steeds moeilijker. Alle combinaties van reuen en teven leveren een inteeltpercentage van ruim 

30% en er is geen enkele combinatie mogelijk die pups zonder gezondheidsrisico’s voortbrengt. Het 

fokprogramma is opgesteld na ruim drie jaar onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Wageningen 

en wordt ondersteund door de Stichting Zeldzame Huisdieren.  

Raad bagatelliseert gezondheidsrisico’s 

De Raad van Beheer is uitsluitend bereid om inkruisen van zogenaamde look-alikes toe te staan, gekruiste 

honden die qua uiterlijk lijken op de Wetterhounen. Chris Hofkamp, voorzitter van de NVSW: “Met dit 

standpunt gaat de RvB volledig voorbij aan het grootste probleem binnen de Wetterhounpopulatie: de hoge 

inteelt. Look-alikes lijken juist genetisch het meest op de huidige Wetterhoun en vergroten de genenpool in het 

geheel niet. Als de vereniging honden gebruikt waarvan de voorouders en hun ziektes onbekend zijn, brengt 

dat juist weer ziektes in het al aantoonbaar kwetsbare ras. Het is, zeker gezien de recente maatschappelijke 

kritiek op de omgang van de rashondenwereld met gezondheidsaspecten, onbegrijpelijk dat de RvB die 

aspecten zo bagatelliseert.” 



Steeds meer honden met ernstige aandoeningen 

De RvB lag recent onder vuur omdat het samen met fokkers te weinig onderneemt om erfelijke ziektes bij 

honden te voorkomen. Er zijn steeds meer honden met ernstige aandoeningen omdat fokkers streng aan 

extreme rasstandaarden vasthouden en de stamboeken gesloten blijven. Eigenaars en belangenverenigingen 

komen hiertegen in toenemende mate in verzet. De Wetterhoun is juist een gewone hond, zonder extreme 

eisen aan het uiterlijk.  De NVSW legt zich niet neer bij de afwijzing, die naar haar mening slecht is 

onderbouwd, en zal deze aanhangig maken bij de geschillencommissie van de RvB. Bovendien zal het bestuur 

een gesprek aanvragen met de verantwoordelijke Staatssecretaris van Economische zaken Sharon Dijksma. 

Betrouwbare waterhond 

De Wetterhoun is een waterhond, afkomstig uit het Friese Merengebied. Er zijn maar vijf landen waar een 

eigen waterhondenras voorkomt; Nederland is er een van en dat maakt de Wetterhoun tot Nederlands 

erfgoed. De Wetterhoun is een betrouwbare en zorgvuldige heem- en jachthond. Het is een rustige sociale 

hond, die heel tolerant is naar andere honden en erg op zijn baas gericht. Lief, verdraagzaam en heel erg 

kindvriendelijk! 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie: 
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