Verslagje van evaluatiegesprek bij de Raad van Beheer:
Onderwerp: Evaluatie Outcross 1 en 2
Bijeenkomst in het kantoor van de Raad van Beheer, 16 maart 2017
Ontwikkelingen binnen de FAC Wetterhoun: NVSW legt uit, waardoor de administratieve afhandeling
van de eerste 2 outcross nesten niet conform de afspraken is gebeurd. RvB heeft begrip getoond
voor de situatie en alle medewerking verleend, waardoor nu eindelijk de afhandeling is afgerond.
NVSW spreekt dank uit naar RvB voor deze coulante handelwijze. Belofte, dat bij de volgende
outcross combinaties alles volgens protocol zal verlopen en het instellen van een speciale Werkgroep
Outcross, wordt door RvB ondersteund.
Bij het bespreken van de cijfers, valt op, dat er relatief veel honden overlijden door verkeersongeval;
NVSW licht de wijze van tellen (pups, nesten) toe, omdat peildata van RvB en NVSW verschillen. Ook
het niet meer meetellen van nesten en pups, geboren buiten de NVSW, maakt alles overzichtelijker.
Deze lijn zal worden blijven gevolgd.
N.a.v. de outcross zijn er weinig inhoudelijke - , maar wel veel belangstellende opmerkingen, waar
het de selectie betrof. NVSW legt uit, dat 2 honden uit het 2e outcrossnest zijn uitgesloten door
distichiasis, 1 reu uit het eerste nest is uitgesloten door entropion en 3 teven zijn uitgesloten van
deelname aan de fokkerij vanwege DS (Dermoïd Sinus). Uit de overige 14 honden zijn tenslotte de 7
honden gekozen, die zijn toegelaten tot de fokkerij.
Over de aanwezigheid van de beide Juryleden, die door de RvB zijn afgevaardigd om het proces te
bewaken: er is geen terugkoppeling geweest van deze 2 keurmeesters. De RvB zal de beide mannen
daarop aanspreken en alsnog op een evaluatie aandringen. De afwezigheid van Hildeward
Hoenderken is een aandachtspunt voor de RvB. Suggestie: misschien een van beide
vertegenwoordigers in de toekomst uitnodigen om aanwezig te zijn bij het evaluatie-gesprek.
Wijziging in Fokbeleidsplan; Fokkersberaad NVSW vraagt om een aanpassing waar het de
omschrijving van het aantal toe te laten nakomelingen per nest betreft. Nu staat daar, dat er "2
reuen en 2 teven mogen worden geslecteerd. " Het Fokkersberaad wil deze omschrijving vervangen
door : " max. 4 dieren (ongeacht de verdeling per sexe) per nest, die samen voor max. 7 nesten
verantwoordelijk zijn". Het laatste geeft de ruimte om eventueel te kiezen voor 1 reu en 3 teven of 1
teef en 3 reuen. De RvB stemt in met deze aanpassing.
Evaluatie aankeuringen look-alikes:
Uit de twee aankeuringen van look-alikes zijn in totaal (10 + 1) 11 honden voorgedragen door de
keurmeesters om in aanmerking te komen voor een G-0 stamboom. Uit de eerste aankeuring vielen
er later 4 af (1x slechte heupuitslag, 1x teruggetrokken door onvrede eigenaar, 1 x wegens niet
traceerbaar DNA voorouders, 1 x wegens niet goed ingedaalde testikels); van de hond uit de tweede
aankeuring kon DNA van de voorouders niet worden vastgesteld. In 2016 zijn 2 nesten geboren uit
look-alikes (samen 13 pups).
Conclusie na dit gesprek: NVSW en Raad van Beheer staan samen op één lijn, waar het de
gezondheid en het behoud van de Wetterhoun betreft. Het gesprek was voor beide partijen prettig,
leerzaam en functioneel.
Aanwezig namens de RvB: Laura Roest, Karin Monk en Diede Dokkum
Aanwezig namens de NVSW: Lineke Molenaar, Chris Hofkamp, Dick Vermeij

