
Kort verslag van het Fokkersberaad Wetterhoun op 21 april 2016. 

 

Om 20.00 uur opende de voorzitter van de Fokadviescommissie het Beraad; aanwezig waren 31 

personen. In een Powerpoint presentatie passeerden  alle activiteiten van de FAC tijdens het jaar 

2015  de revue. Door het maken van protocollen, die alle werkzaamheden van de FAC stapsgewijs 

in kaart hebben gebracht, is duidelijk te zien, dat de FAC nieuwe leden en -medewerkers nodig 

heeft om alle noodzakelijke taken te verwerken, uit te voeren of te beheren. 

Tijdens het verloop van de vergadering werden 2 nieuwe FAC-leden (Elly v.d. Helm en Coline 

Hammann) en 4 nieuwe medewerkers (Remco Pulles, Mirjam Lumkeman, Sascha Teppes en Jovka 

Pauwels) voorgesteld aan de aanwezigen. 

Naast de gebruikelijke getallen over aantal dekadviezen, nesten, gezondheidsmeldingen etc. werden 

enkele nieuwe initiatieven aangekondigd: een enquête onder honden, die de leeftijd van 11 jaar 

hebben bereikt en het gerichter beheren van de populatie d.m.v. persoonlijk benaderen van alle 

eigenaren van mogelijk inzetbare Wetterhounen. Elly v.d. Helm, een van de 2 nieuwe FAC-leden 

gaat zich hiervoor specifiek inzetten. 

In een grafiek liet Dick Greve zien wat de twee outcrossnesten hebben gedaan met het gemiddelde 

inteeltpercentage over 4 generaties. Zeker een tastbaar bewijs van de goede stap, die de NVSW 

heeft genomen om het moeilijke traject van de outcross in te gaan! 

Bijzonderheden over de medische testen, die de beide outcrossnesten hebben ondergaan op de 

leeftijd van 1 jaar, worden uitgewisseld. Resultaat van de testen is, dat er van de 20 honden nog 17 

meegaan naar het “keuzemoment” op 28 mei a.s. 

In het Fokbeleidsplan staat dat van elk outcrossnest 1 reu en 1 teef  zal worden gekozen om door te 

gaan in de fokkerij ( reuen mogen 4 x dekken, teven mogen 3 nesten hebben) ; door de ervaring van 

nu en de positieve resultaten w.b. gezondheid van de testen door de 2 dierenartsen komt de FAC nu 

met een wijziging van deze regel. 

Het voorstel, dat aan de RvB zal worden voorgesteld is: 

Van elk nest mogen 4 dieren doorgaan in de fokkerij, die samen voor voor max. 7 nesten zorgen. 

Het Fokkersberaad stemt in met dit voorstel. 

Tenslotte komt voor de pauze nog het Openstellen van de Hulpboeken (aankeuren look-alikes) aan 

de orde. De aankeuring van de honden op 12 september, het enthousiasme van hun eigenaren, het 

meewerken van de 3 keurmeesters zijn allemaal als zeer positief ervaren en een wezenlijke 

meerwaarde voor het ras; de afhandeling van de administratieve kant door de RvB is nog steeds niet 

correct afgerond. 

Na de pauze werd door Marjolein Roosendaal een presentatie verzorgd over de voortgang van de 

zoektocht naar de drie rassen, die in het vorige Fokkersberaad zijn geselecteerd voor de volgende 2 

outcrossnesten. Een “oerhond” vinden met voldoende nakomelingen en die voldoet aan de eisen van 

de NVSW én in het bezit van een eigenaar, die graag meedoet met een outcross, is een lastige klus. 

Toch is het haar gelukt om een reu te vinden, die hieraan voldoet en dat is de Shikoku. 

Ook de besprekingen met  Airedale Terrier fokkers en reu-eigenaren zijn in een gevorderd stadium 

en zullen binnenkort worden afgerond. Door de stemming van de aanwezigen eindigt de eerder 

gekozen Landseer hierdoor op de derde plaats en zullen daar voorlopig geen serieuze gesprekken 

over worden gevoerd. 

In mei wordt een advertentie op de website geplaatst om fokkers te vragen om een nest te gaan 

grootbrengen met Shikoku of Airedale Terrrier. Ook voor geïnteresseerde pupkopers zal een oproep 

verschijnen. 

Tijdens de rondvraag werd nog even stil gestaan bij het komend keuzemoment op 28 mei a.s. 

De aanwezigen wijzen de FAC erop, dat er vooral duidelijkheid moet zijn over het verdere verloop 

van de inzetbaarheid van de gekozen dieren. 


