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Vereniging wetterhoun
zoekt naar lookalikes
SUMAR De Nederlandse

Vereniging
Wetterhounen
(NVSW) is op zoek naar lookalikes
van de wetterhoun om mee te fok-

voor Stabii- en
ken.

Het stamboek is vanaf september
opengesteld en dat is een uiterst
zeldzame situatie, zegt voorzitter
Dick Greve van de fokadviescommissie. ,,Dat maak je maar een paar
keer in ie leven mee." Het stamboek

is sinds de jaren zestig niet meer
open geweest.
Het water staat de wetterhoun nu
(laagbouwvleugel) en vijf
lagen (in de hogere vleugel)
1e

oet in de zomer van 2cl6
ziin.
elopen maart werd het ontbesproken door de adviesrissie H0s en Hiem. Die was

egend positief maar vond
nnengebied tussen de kerk
achterliggende nieuwbouw
l

l«appe kant.,,Deze afstand

echter aan de lippen. Elke wetterhoun die geboren wordt, heeft een
inteeltgehalte van 35 tot 36 procent.
,,Dat is een zeer hoog percentage."
Het gevolg is dat de vruchtbaarheid
van de dieren sterk afneemt. Op den
duur zou dit leiden tot het uitsterven
van het ras.
In 2013 gaf de Raad van Beheer

toestemming voor het fokken met
ongeregistreerde honden. Vervol-
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gens moesten de reglementen worden aangepast en afgelopen juni kon
het voorgelegd worden aan de leden
van de NVSW, die ook akkoord gin-

gen. Op rz september is de eerste
'aankeuring' bij boerderij It Griene
Nëst in Sumar, waar het Kenniscen-

trum Friese rassen is gevestigd.
De NVSW vraagt eigenaren van
honden die sterk liiken op wetterhounen hun dieren daar te laten
keuren. Drie rasspecialisten bekiiken het uiterlijk van de hond. Ze beoordelen de vacht en de krullen en
maken ook een snelle inschatting
van het karakter.,,Een hond die heel
agressief is, of bang, komt er niet in."

zo'n 6o centimeter groter
den. Groter kon niet vanleidingen in de weg", aldus

i de kleuren zijn enigszins
past. ,,De kleuren zijn wat
: geworden: aan de binnen-

wifte koziinen, deuren
r

en

in plaats van antraciet."

)ouwaanvraag is inmiddels
end. ,,We zitten nu te wachde bouwvergunning", zegt
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i\àrmenhuizen, kwam
met de schrik vrij.
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Dmr -rit het Noord-Hol-

|ke- ::rtstond nadat een
hir:-.: racht door een van
k,i€i
werd openge. lltt 'Ë..hr was even daarïrrneeld

in de haven van

Errcàelling.
eónische recherche heeft
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Als de aspirant-rashond door de
keuring komt, wordt hij direct in de
boeken gezet als wetterhoun. Daarna kan de hond worden ingezet voor
de fokkerij. ,,De hond wordt er niet
gezonder, beter of duurder van,
maar hij helpt mee aan het in stand
houden van het ras."
Greve denkt dat er in Friesland
veel honden rondlopen die afstammen van de wetterhoun. Hii hoopt

op minimaal tien

aanmeldingen.

Hoe lang het stamboek open blijft, is

niet bekend. Volgens Greve kan dit
wel een jaar duren.
Overigens is de NVSWaI eerderbegonnen met het 'inkruisen'van andere rassen. Er ziin twee nesten,
waarbij in het ene geval gekruist is
met een labrador en in het andere
met een grote poedel. In mei volgend jaar zijn de pups uit deze nesten achttien maanden en wordt bepaald welke dieren in aanmerking
komen voor de fokkerij. Daarbii is de
gezondheid het uitgangspunt.

