
Verslag Familiedag F2 outcross Wetterhoun x Wetterhoun-Labrador 

Zondag 17 februari 2019 werd de tweede generatie outcross Wetterhoun x Wetterhoun-Labrador 

beoordeeld door een jury bestaande uit de keurmeesters dhr. Dick Rutten en mevr. Jetty Alberts, 

(dhr. Wout Arxhoek was helaas wegens een val geblesseerd en daardoor verhinderd) om te bepalen 

welke honden kunnen worden ingezet in de fokkerij. Op de fokkersdag in oktober 2018 waren ze al 

een keer gezien door mevr. Alberts en in augustus j.l. medisch gekeurd op HD, ED, entropion, patella 

en gebitten, waarbij de uitslagen verrassend goed waren: alle pups uit beide nesten hebben HD A 

heupen, geen afwijkingen en verkeren in uitstekende conditie.  

Nu werden alle pups die inmiddels 19 maanden oud zijn, nogmaals bekeken op exterieur en karakter.  

De keurrapporten waren unaniem lovend over de karakters: vrije, blije, leuke honden, een plezier om 

te hebben. Qua uiterlijk zijn er nog wel verschillen te zien, de één is al meer een wetterhoun dan de 

ander.  

Van de zes pups van Dinthe x Drys Drylts van de Meiakkers (geboren 17-07-2017) waren er 5 

aanwezig, de zesde zal worden aangekeurd op de fokkersdag in mei. Eigenaren van één teefje kregen 

het advies om haar niet in te zetten in de fokkerij, één is reserve en één teefje wordt wel ingezet. 

Beide aanwezige reuen zijn aangewezen om ingezet te worden in de fokkerij. De enige pup van Diede 

Dokkum van de Meiakkers x Doede van de Eestroom (geboren 16-07-2017) kreeg ook een positieve 

beoordeling en zal worden ingezet. 

Met trots en vreugde stelt de NVSW de geselecteerde honden aan u voor: 

          

          

 

 



        

        

 

Reserve: 

          

 

De reuen zullen binnenkort op de dekreuenlijst komen te staan. De FAC Wetterhoun adviseert en 

beoordeelt de aanvragen. In principe zal elk van deze honden eerst één nest F3’s voortbrengen, 

waarna de resultaten zullen worden beoordeeld. Uiteraard worden deze F2 honden uitsluitend 

gekruist met raszuivere wetterhounen en niet met andere outcross-nakomelingen.  

Mei 2019 is het keuzemoment van het F1 nest Wetterhoun x Airedale Terriër, evenals het F2 nest 

Wetterhoun x Wetterhoun-poedel (beide nesten geboren november 2017). 
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