Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028

Inleiding
De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) is als erkende rasvereniging
verantwoordelijk voor het welzijn van de Wetterhoun.
De Fok Advies Commissie voor de Wetterhounen (hierna te noemen Wetterhoun-FAC) is
binnen de NVSW belast met alle foktechnische zaken. In 2008 begon zij zich steeds meer
zorgen te maken over de gezondheid van het ras en de mogelijkheden voor een verantwoord
fokbeleid.
Eind 2009 heeft het Bestuur en de Wetterhoun-FAC in een gesprek met de Raad van Beheer
op kynologisch gebied in Nederland (de Raad) haar ongerustheid gedeeld en van de Raad
toestemming gekregen om te werken aan een plan van aanpak voor openstellen van het
stamboek.
De Wetterhoun-FAC heeft sinds januari 2010 vier keer een Fokkersberaad georganiseerd om
de problematiek systematisch aan te pakken en om inzicht te krijgen in de materie en de
mogelijkheden. De Wetterhoun-FAC is daarbij ondersteund door de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen, het Projectbureau Behoud Nederlands Levend Erfgoed, medewerkers van de
Universiteiten van Wageningen en Utrecht, diverse kynologen en niet te vergeten vele leden en
fokkers van de NVSW.
Dit alles heeft geresulteerd in dit Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028
Door goedkeuring van dit beleidsplan door de BALV van de NVSW en de afspraak met de Raad
van Beheer te werken binnen de randvoorwaarden die de Raad bij de toestemming tot outcross
heeft gesteld, ontstaat de situatie dat in de komende 15 jaren gewerkt kan worden aan het
gezond maken van het ras en het creëren van een goede genetische basis voor de toekomst
van dit mooie en unieke ras. Daarbij spreekt de NVSW tevens de intentie uit door spreiding van
het aantal fokdieren de verwantschap binnen het ras omlaag te willen brengen.
Dit beleidsplan is met de bijlagen Fokreglement Wetterhounen en Overeenkomsten voor
Fokker, Koper en Beheerder goedgekeurd in de BALV van de NVSW van 19 maart 2012. De
notulen van deze vergadering zijn goedgekeurd in de AV van 23 juni 2012.
Het Verenigings Fok Reglement (VFR) is goedgekeurd op de AV van 23 november 2013.
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1.

Definities

1.1

De Rasvereniging: de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, statutair
gevestigd te Hilversum op 26 april 1947 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 0232V000301.

1.2

De (B)ALV: de (Buitengewone) Algemene Leden Vergadering van de rasvereniging,
waarvan de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de Rasvereniging.

1.3

De Raad: de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, statutair gevestigd
en kantoor houdend te Amsterdam, aan de Emmalaan 16-18, waarvan de Rasvereniging
lid is.

1.4

F.C.I.: de Federation Cynologique Internationale, de overkoepelende internationale
organisatie op kynologisch gebied, waarvan de Raad van Beheer lid is.

1.5

K.R.: het Kynologisch Reglement van de Raad, waarin de bepalingen zijn opgenomen
voor het fokken van honden, waarvoor stambomen worden aangevraagd.

1.6

NHSB: Nederlandse HondenStamBoekhouding, zijnde het stamboek, op basis waarvan
door de Raad stambomen worden afgegeven.

1.7

Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028: het in de BALV van maart 2012
vastgestelde fokbeleid voor de Wetterhounen.

2.

Analyse Situatie 2010.

2.1

De Fokmatrix Inteelt toont de teven die geboren zijn in en na 2005 en alle toegestane
reuen. Deze matrix toont aan dat alle combinaties over alle generaties gerekend (14-16
generaties) een inteeltpercentage kennen van minimaal 32%.
(de Fokmatrix Inteelt is als bijlage bijgevoegd)

2.2

De Fokmatrix Gezondheid toont van diezelfde mogelijke combinaties de
gezondheidsrisico’s. Er is geen enkele combinatie mogelijk waarbij geen grote
gezondheidsrisico’s aanwezig zijn. (de Fokmatrix Gezondheid is als bijlage bijgevoegd)

2.3

Het inteeltpercentage is in de loop der jaren toegenomen. De toename per generatie
ligt in de afgelopen decennia ver boven de maximaal wenselijk geachte 0,5%.
Onderstaand het inteeltpercentage over de gehele populatie per jaar (vanaf 2000)
2000 31,88 %
2001 32,03 %
2002 33,01 %
2003 32,65 %
2004 34,02 %
2005 34,25 %
2006 34,23 %
2007 34,08 %
2008 34,73 %
2009 35,52 %
2010 35,26 %
2011 35,53 %

2.4

Het aantal mislukte dekkingen en drachten loopt in de laatste jaren steeds iets op. Ter
vergelijking de cijfers van
2005
2008
2010
Aantal voor de fok aangeboden teven
: 28
36
45
Waarvan in dat jaar ter dekking aangeboden : 26
29
43
Aantal nesten
: 15 (58%) 9 (31%)
21(49%)
Aantal geboren pups
: 140
89
107
Aantal ingeschreven pups (NHSB)
: 113
82
94

3.

Rasstandaard
Besloten is om een onderzoek te starten om te komen tot een wijziging van de
rasstandaard.Hiertoe is in het voorjaar van 2013 een enquête verspreid onder alle
eigenaren van een Wetterhoun. Deze enquête was vooral gericht op het onderzoeken
van de karaktereigenschappen van de Wetterhoun. In de eerste helft van 2014 wordt de
gehele standaard in aangepaste vorm aan de leden van de NVSW ter goedkeuring
voorgelegd. Deze aanpassing zal gaan in overleg tussen beide rasverenigingen.Ten
aanzien van kleur en haarstructuur zullen geen concessies worden gedaan.

4.

Gezondheidsbeleid.

4.1

Het gezondheidsbeleid is vastgelegd in het FokReglement. Er staan daarin regels ten
aanzien van:
SCID
HD
Ellebogen
Entropion
Hartziektes
Cryptorchidie

5.

Fokreglement

5.1

Het Fokreglement is aangepast voor wat betreft de Gezondheidsregels en het Fokbeleid
Wetterhounen 2013-2028

5.2

Alle in dit Fokbeleid in te zetten dieren, dus ook de reuen uit andere rassen moeten
voldoen aan de Gezondheidseisen zoals in het Fokreglement opgenomen.

5.3

Dit Fokreglement is goedgekeurd door de Bijzondere ALV van 19 maart 2012 en als
bijlage bijgevoegd. Wijzigingen in dit Fokreglement kunnen alleen worden vastgesteld in
een ALV van de NVSW en zullen daarna moeten worden gefiatteerd door de Raad.

6.

Basis Inkruisen

6.1

Deelname aan het inkruisprogramma is op basis van vrijwilligheid. Het is altijd de
beslissing van de eigenaar/fokker om zijn teef aan te bieden voor dit inkruisprogramma,
zowel in de eerste als tweede generatie.

6.2

Bij het inkruisen wordt uitgegaan van het voorzichtig en gedoseerd inbrengen van nieuw
bloed. Daarbij worden Wetterhounteven gepaard aan reuen uit andere rassen. Hiervoor
is gekozen omdat dit kynologisch eenvoudig te organiseren en goed te controleren is .
Bij een positief effect is een eventuele herhaling in de toekomst te realiseren.

6.3

Gekozen is voor 10 reuen uit maximaal 6 rassen die in 8 jaar worden ingezet. Door veel
verschillende rassen en reuen te kiezen wordt de genenpool sterk verbreed, is er in
toekomstig fokbeleid meer mogelijk en wordt stapeling van recessieve eigenschappen
voorkomen.

6.4

Niet in het NHSB geregistreerde teven die een goed Wetterhoun uiterlijk en- karakter
hebben worden benaderd om zich aan te melden voor inschrijving in de Bijlage G-0.

7.

Raszuiverheid

7.1

De raszuiverheid moet per jaargang minimaal 80% zijn.

7.2

Dit wordt bereikt door het aantal dekkingen met reuen van andere rassen pas in te
zetten als er voldoende 100% Wetterhoun dekkingen zijn geweest.

7.3

Bij de aankeuring van de eerste generaties wordt wederom dit 80% principe gebruikt. Nu
wordt vanuit het daadwerkelijke aantal 100% Wetterhoun inschrijvingen in het NHSB het
maximaal in te schrijven aantal F1 kruisingshonden bepaald.

7.4

Dit raszuiverheidsprincipe wordt in de jaren waarin het Beleidsplan geldt (2013 t/m 2028)
op deze wijze gehanteerd.

8.

Openstellen Bijlagen van het NHSB

8.1

De Bijlagen worden geopend voor:
Honden die voldoen aan de Rasstandaard en niet zijn geregistreerd in welk stamboek in
welk land dan ook. Deze honden moeten conform art 7.3 aangekeurd worden door de
Aangewezen Jury. Deze worden in het G-0 register opgenomen.
Nakomelingen uit een combinatie van reuen die door de NVSW zijn geselecteerd en
geselecteerde in het NHSB geregistreerde Wetterhounteven. Deze worden in het G-0
register opgenomen.

Nakomelingen van de hierboven genoemde honden. Deze nakomelingen worden
ingeschreven het G-1 als ze de eerste generatie zijn en het G-2 register als ze de
tweede generatie zijn.
8.2

Honden die in de Bijlagen staan geregistreerd kunnen aan show en jachtwedstrijden
deelnemen en kwalificaties en titels behalen zoals vastgelegd en geregeld in het
Kynologisch Reglement en de Orweja Reglementen, mits de ouderdieren bekend zijn.

8.3

Honden die in de Bijlagen opgenomen willen worden moeten:
Goedgekeurd worden door de Aangewezen Jury (zie art 910)
Gechipt zijn. Bij de aankeuring van G-0 honden moet een buitendienstmedewerker van
de Raad van Beheer aanwezig zijn. Wanneer de honden nog geen microtransponder
hebben zullen ze die op dat moment ontvangen. De kosten voor de stambomen voor de
G-0 worden door de Raad van Beheer aan de vereniging gefactureerd.

9.

Druppelmethodiek en Inzet Reuen.

9.1

De reuen uit de andere rassen, alsmede hun nakomelingen worden zeer voorzichtig
ingezet op zodanige wijze dat nimmer de raszuiverheidsgrens (zie art 6+7) wordt
overschreden.

9.2

Wanneer er een dekking gaat plaats vinden van een van onderstaande combinatie,
zal een goedkeuring van de rasvereniging/Aangewezen Jury meegestuurd worden
bij de dekaangifte.
a. Wetterhoun teef x reu ander FCI ras
b. Bijlage G0 x Wetterhoun
c. Bijlage G1 x Wetterhoun
d. Bijlage G2 x Wetterhoun

9.3

Gezorgd wordt dat er altijd 100% raszuivere Wetterhouncombinaties beschikbaar
blijven en hier nakomelingen uit voortgebracht worden. Hiertoe wordt jaarlijks verslag
gedaan in het jaarverslag van de Wetterhoun-FAC.

9.4

De dieren uit de F1 generatie worden bij inzet in de fokkerij altijd gekruist met een
100% raszuivere Wetterhoun.

9.5

Om de gezondheidsrisico’s te kunnen beheersen wordt aan Wetterhounreuen die
minimaal drie nesten hebben voortgebracht waarin geen erfelijke afwijkingen
voorkwamen de ruimte te geven om, alleen in combinatie met teven uit de F1 en F2
generatie, nog maximaal 2 dekkingen te doen

9.6

Om ook op langere termijn de authentieke genen nog ter beschikking te hebben
wordt in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen een Spermabank
Wetterhounen ingericht.
Hiervoor wordt op vrijwillige basis sperma bewaard van reuen die op de dekreuenlijst
staan.
Dit sperma is eigendom van de NVSW en kan alleen in opdracht van de NVSW worden
gebruikt.
De eigenaar van de dekreu tekent de dek-aangifte.

10.

Aangewezen Jury.

10.1

Het hele proces wordt begeleid door de Aangewezen Jury

10.2.1 De Aangewezen Jury bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen.

10.2.2 Tot lid van de Aangewezen Jury kunnen door de NVSW personen worden benoemd, die
als rasspecialist op de keurmeesterslijst van de RvB staan.
10.2.3 De Aangewezen Juryleden worden door het bestuur van de NVSW benoemd voor een
periode van 3 jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd.
Er worden 2 personen (onafhankelijk van het ras of de vereniging) aangewezen door
de Raad van Beheer om deel te nemen aan de Aangewezen Jury.
10.3

Bij aanvang in 2013 is de samenstelling als volgt:
Mevr. W. de Vries-Hoogland
aftredend 2014
Mevr. R. Lochs-Romans
aftredend 2015
Mevr. M. Wielhouwer
aftredend 2016
Dhr. W. Arxhoek
aftredend 2014
Dhr. J. Andringa
aftredend 2015
Dhr. M. Hulzebos
aftredend 2016

10.4

Taken van de Aangewezen Jury:
Aankeuren van teven die door de eigenaren ingeschreven willen worden in de Bijlage
van het NHSB door minimaal 2 leden
Inspecteren van de eerste generatie nakomelingen op de leeftijd van 4 weken door
minimaal 1 lid.
Inspecteren van de eerste generatie nakomelingen op de leeftijd van 7 weken door
minimaal 1 lid.
Keuren van de eerste generatie nakomelingen op een NVSW fokkersdag wanneer de
nakomelingen 8-10 maanden oud zijn door minimaal 2 leden.
Aankeuren voor de fokkerij van de eerste generatie nakomelingen op een NVSW
Fokkersdag wanneer de nakomelingen ca. 18 maanden oud zijn door minimaal 3 leden.
Samen met de Wetterhoun-FAC bepalen welke nakomelingen uit de eerste generatie
worden toegelaten tot de fokkerij.
Keuren van de tweede generatie nakomelingen op een NVSW Fokkersdag wanneer de
nakomelingen 8-10 maanden oud zijn door minimaal 3 leden.
Advies geven aan de eigenaren en de Wetterhoun-FAC welke dieren uit de tweede
generatie toegelaten zouden moeten worden tot de fokkerij.
Jaarlijks een verslag uitbrengen over haar bevindingen van dit beleidsplan.

10.4.1 Voorafgaand aan de keuring van de eerste generatie nakomelingen wanneer de
nakomelingen ca.18 maanden oud zijn, vergaderen Wetterhoun-FAC en Aangewezen
Jury gezamenlijk om de gezondheidssituatie te bespreken en om het maximaal toe te
laten dieren te bepalen.
10.4.2 Na afloop van de keuring van de eerste generatie nakomelingen, wanneer de
nakomelingen ca. 18 maanden oud zijn, vergaderen de Wetterhoun-FAC en de
Aangewezen Jury gezamenlijk om definitief te bepalen welke nakomelingen worden
toegelaten tot de fokkerij en ingeschreven blijven in de Bijlagen
11.

Procedure Selectie Rassen en Reuen.

11.1.1 De rassen worden geselecteerd door de deelnemers aan het Wetterhoun
Fokkersberaad na een presentatie van de Wetterhoun-FAC. Het staat leden vrij om
rassen voor te stellen op dit speciaal belegde Wetterhoun Fokkersberaad.
11.1.2 Het bestuur van de NVSW neemt deze selectie van de in te kruisen rassen over en
vraagt goedkeuring aan de Raad. Pas na fiat van de Raad kan de vervolgprocedure
worden gestart.
11.2

De reuen worden geselecteerd door de Wetterhoun-FAC en de eigenaar van de teef.

11.2.1 Bij de presentatie van de rassen worden alle aspecten van de rasstandaard van de
Wetterhoun zoals o.a. karakter, bouw, vacht, krulstaart, en jachtaanleg meegenomen.
11.2.2 De leden kiezen door middel van schriftelijke stemming. Er wordt beslist bij meerderheid
van stemmen.
11.3

Bij staken van stemmen wordt overgestemd. Staken de stemmen dan weer dan
beslist de Wetterhoun-FAC. Staken ook in de Wetterhoun-FAC de stemmen, dan
beslist de voorzitter van de Wetterhoun-FAC.

11.4

Ieder jaar wordt er een speciaal Fokkersberaad bijeengeroepen om deze keuze te
maken:
In April 2014 wordt beslist welke rassen in 2014 worden ingezet.
In November 2014 wordt beslist welke rassen in 2015 wordt ingezet.
In November 2015 wordt beslist welke rassen in 2016 worden ingezet. Etc.
De Raad zorgt dat de FCI, de Kennelclubs en de (buitenlandse) rasverenigingen op
de hoogte zijn van dit fokprogramma en dat hun medewerking gewenst en legitiem is.

11.5

De Wetterhoun-FAC onderhoudt de contacten met de betrokken rasverenigingen en
zorgt ervoor dat de benodigde informatie tijdig beschikbaar is voor de leden.

11.6

Zodra de rassen zijn gekozen plaatst de Wetterhoun-FAC een oproep op de website
van de NVSW waar leden zich kunnen aanmelden om met hun teef mee te doen aan
het fokprogramma. De Wetterhoun-FAC beslist binnen 2 weken na afloop van de
inschrijftermijn welke teef of teven mee doen en gaat vervolgens samen met de
eigenaar, de beschikbare en in aanmerking komende reuen bespreken om tot een
voordracht te komen.

11.7

De Aangewezen Jury beoordeelt de voordracht van de reu. Zij bepaalt of de reu
voldoet en geeft een advies aan het bestuur van de NVSW.

11.8

Het bestuur van de NVSW beslist aan de hand van het advies van de Aangewezen
Jury definitief over de inzet van de reu.

12.

Fokkers

12.1

De fokkers die mee willen doen, doen dat geheel vrijwillig.

12.2

De fokkers kunnen zich aanmelden na de onder 11.6 genoemde oproep.

12.3

De fokker betaalt geen dekgeld, dat doet de NVSW.

12.4

De fokker ontvangt gratis voeding voor zijn teef van 6 maanden voor verwachte
dekkingsdatum tot einde speenperiode. Bij ernstige bezwaren en/of medische reden kan
de Wetterhoun-FAC beslissen hier van af te wijken.

12.5

De fokker gaat akkoord dat zijn naam en zijn teef wordt gebruikt in de uitingen van de
NVSW rondom dit Beleidsplan.

12.6

Alle dierenartskosten rondom de dekking, dracht en zoogperiode zijn voor rekening van
de NVSW, uitgezonderd de dierenartsenkosten die door de schuld van de fokker zijn
ontstaan.

12.7

De fokker gaat ermee akkoord dat de Aangewezen Jury twee keer het nest komt
bekijken.

12.8

De fokker heeft nestkeuze om een pup aan te houden. Alle regels omtrent eigendom en
keuring zoals in art. 13 verder uitgewerkt, gelden ook voor de door fokker aangehouden
pup.

12.9

De fokker gaat akkoord alle pups te verkopen aan de door de NVSW aan te wijzen
persoon, ook zijn eigen nestkeuze.

12.10 De fokker ontvangt € 300,00 vergoeding voor elke afgeleverde pup.
12.11 De fokker zal met zijn teef meewerken aan de Fokkersdagen.
12.12 In de Fokkers Overeenkomst (als bijlage toegevoegd) zijn alle afspraken met de fokker
uitgewerkt en vastgelegd. Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van dit beleidsplan.

13.

Eerste Generatie (F1)

13.1

Alle pups worden verkocht aan de NVSW en op naam gesteld van een door het bestuur
aan te wijzen persoon.

13.2

Het bestuur heeft de voorzitter van de Wetterhoun-FAC aangewezen als de persoon die
de honden uit deze generatie op naam heeft en beheert. In de Beheerders
Overeenkomst (als bijlage toegevoegd) is deze functie met alle rechten en plichten
vastgelegd en geregeld. Deze Beheerders Overeenkomst maakt onderdeel uit dit
beleidsplan.

13.3

De honden komen twee keer naar de Fokkersdag; op de leeftijd van 8-10 maanden en
op de leeftijd van 18 maanden.

13.4

De Wetterhoun-FAC bepaalt welke medische onderzoeken de hond moet ondergaan en
wanneer en bij welke dierenarts. De kosten van deze onderzoeken zijn voor rekening
van de NVSW.

13.5

Na de tweede Fokkersdag beslissen Wetterhoun-FAC en Aangewezen Jury tezamen
welke honden toegelaten worden tot de fokkerij.

13.6

De tot de fokkerij toegelaten honden blijven ingeschreven in de Bijlage van het NHSB.

13.7

De niet tot de fokkerij toegelaten honden worden op verzoek van de eigenaar, conform
art III.28 lid 2 KR, uitgeschreven uit de Bijlage en worden zonder stamboom en
eigendomsbewijs verkocht. De Raad zal in geen enkel geval de kosten voor de
inschrijving restitueren.

13.8

In de Kopers Overeenkomst (als bijlage toegevoegd) zijn alle afspraken met de
pupkopers uitgewerkt en vastgelegd.
Deze Kopers Overeenkomst maakt onderdeel uit van dit beleidsplan.
Specifiek is hierin vastgelegd:
Voeding wordt tot de leeftijd van 18 maanden verstrekt door de NVSW
Dagelijkse kosten van het hebben en houden van de hond zijn voor rekening van de
pupkoper.
Direct na afloop van de tweede Fokkersdag wordt de hond in eigendom overgedragen
aan de pupkoper
Bij toelaten tot de fokkerij betaalt de pupkoper € 750,00 aan de NVSW.

Bij niet-toelaten tot de fokkerij betaalt de pupkoper € 300,00 aan de NVSW.
14.

Tweede Generatie (F2)

14.1

De tweede generatie heeft geen specifieke verplichtingen anders dan dat de fokker de
pupkopers moet melden dat zij de Fokkersdag moeten bezoeken om een positief
fokadvies te krijgen.

14.2

De honden worden door de Aangewezen Jury beoordeeld en die geeft een fokadvies.
De Wetterhoun-FAC zal dit advies volgen.

14.3

De honden moeten vervolgens ook voldoen aan het dan geldende fokreglement.

14.4

De Aangewezen Jury en de Wetterhoun-FAC rapporteren jaarlijks over hun bevindingen
ten aanzien deze generatie.

15.

Verantwoording en Voortgang.

15.1

De Wetterhoun-FAC rapporteert jaarlijks in haar jaarverslag over de voortgang van het
beleidsplan. Ook wordt een terugkoppeling gegeven over de populatie groei. Tevens
wordt er een update gemaakt van de de fokmatrix gezondheid inclusief inzet
fokdieren.

15.2

De Aangewezen Jury rapporteert jaarlijks over haar bevindingen.

15.3

Beide rapportages worden in de ALV gepresenteerd en toegelicht. Tevens ontvangt de
Raad een kopie van deze rapportages.

15.4

De Wetterhoun-FAC organiseert minimaal 1 keer per jaar een Fokkersberaad, waar het
beleidsplan en de ontwikkelingen daarin worden besproken.

15.5

Aanpassingen van het beleidsplan moeten in een ALV worden bekrachtigd en
vervolgens aan de Raad ter fiattering worden voorgelegd.

15.6

De vereniging ziet toe op controle en de volgende punten zullen in de evaluatie
inzichtelijk gemaakt moeten worden:
aantal reuen van 1 vader: maximaal 2
aantal dieren van 1 teef: maximaal 2
Inzet van de volgende generaties (bijlage G1 x wetterhoun en bijlage G2 x
Wetterhoun): maximaal 2 reuen van elke reu en maximaal 2 teven van elke teef
mogen in de fokkerij worden ingezet.
De NVSW spreekt de intentie uit om deze maximale inzet niet alleen voor de outcross
te hanteren, maar indien mogelijk ook voor de gehele fokpopulatie.
Na schriftelijk verzoek van de Aangewezen Jury van de Rasvereniging ontvangen
honden die worden ingeschreven in de bijlage een stamboom. Nakomelingen van
honden die zijn ingeschreven in de bijlage en die worden ingezet in de fokkerij, krijgen
alleen een stamboom indien bij de dekking van het nest een goedkeuring is
meegestuurd door de rasvereniging/Aangewezen Jury. Dit geldt voor de inzet van
bijlage G-0, G-1 en G-2 honden in de fokkerij.

16.

Duur
Het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028 heeft een looptijd van 15 jaar tot en
met 31 december 2028.

17.

Bijlagen.

•
•
•
•
•
•

De volgende bijlagen maken een geïntegreerd onderdeel uit van het BeleidsPlan
Fokkerij Wetterhounen 2013-2028:
Fokreglement Wetterhounen (vastgesteld in BALV van de NVSW van 19 maart 2012)
Fokkers Overeenkomst (vastgesteld in BALV van de NVSW van 19 maart 2012)
Kopers Overeenkomst (vastgesteld in BALV van de NVSW van 19 maart 2012)
Beheerders Overeenkomst (vastgesteld in BALV van de NVSW van 19 maart 2012)
Fokmatrix Inteelt
Fokmatrix Gezondheid.

Aldus vastgesteld in de Buitengewone ALV van de NVSW van 19 maart 2012.

De Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen
Fokkers Overeenkomst
deelname aan het Beleidsplan Fokkerij
Wetterhounen 2013-2028
Inleiding.
De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen is als erkende rasvereniging
verantwoordelijk voor het welzijn van het ras.
De Fok Advies Commissie voor de Wetterhounen (Wetterhoun-FAC) is binnen de NVSW belast
met alle foktechnische zaken. In 2008 begon zij zich steeds meer zorgen te maken over de
gezondheid van het ras en de mogelijkheden voor een verantwoord fokbeleid.
Eind 2009 heeft het Bestuur en de Wetterhoun-FAC in een gesprek met de Raad van Beheer
(RvB) haar ongerustheid gedeeld en van de RvB toestemming gekregen om te werken aan een
Plan van Aanpak voor openstellen van het Stamboek.
De Wetterhoun-FAC heeft sinds januari 2010 vier keer een FokkersBeraad georganiseerd om
de problematiek systematisch aan te pakken en om inzicht te krijgen in de materie en de
mogelijkheden.
Dit alles heeft geresulteerd in het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028.
Door goedkeuring door de BALV van de NVSW en het Bestuur van de Raad van Beheer
ontstaat de situatie dat in de jaren 2012 tot 2025 gewerkt kan worden aan het gezond maken
van het ras en het creëren van een goed e basis voor de toekomst van dit mooie en unieke ras.
Ondergetekende, eigenaar van een Wetterhounteef, heeft aangegeven deel te willen nemen
aan dit inkruisprogramma en samen met het Bestuur van de NVSW is daartoe onderstaande
overeenkomst opgesteld.
Ondergetekende
Naam:
Adres:
Postcode
Lidnr NVSW:
Eigenaar van de Wetterhounteef (hierna te noemen fokker)
Naam:
NHSB:
Chipnr:
Geboortedatum:
en
Het Bestuur van de NVSW, hierbij vertegenwoordigd door haar voorzitter en de voorzitter van
de Wetterhoun-FAC (hierna te noemen de NVSW)
komen het onderstaande overeen:

Artikel 1.
Deelname aan het inkruisprogramma is op basis van vrijwilligheid. Het is de beslissing van de
fokker om zijn teef aan te bieden voor dit inkruisprogramma.
Artikel 2.
De teef voldoet aan alle gezondheids- en welzijnseisen zoals opgenomen in het Verenigings
Fok Reglement Wetterhounen. De teef is de afgelopen 12 weken niet ziek geweest en heeft in
die periode niet verkeerd in een situatie van het besmet zijn met een overdraagbare ziekte. Ook
moet de teef voldoen aan de Regels in het Kynologisch Reglement.
Artikel 3.
De Wetterhoun-FAC en de fokker kiezen samen de reu uit welke gebruikt zal worden. De
Wetterhoun-FAC zorgt voor controle van de reu op alle Gezondheids- en Welzijnseisen van het
Verenigings Fok Reglement Wetterhounen.
Artikel 4.
De fokker betaalt geen dekgeld, dat doet de NVSW.
Artikel 5.
De fokker ontvangt gratis voeding voor zijn teef van 6 maanden voor de verwachte
dekkingsdatum tot het einde van de speenperiode. Bij ernstige bezwaren en/of medische reden
kan de Wetterhoun-FAC beslissen hiervan af te wijken.
Artikel 6.
De fokker gaat akkoord dat zijn naam en beeltenis en die van zijn teef wordt gebruikt in de
uitingen van de NVSW rondom dit Programma.
Artikel 7.
Alle dierenartskosten rondom de dekking, dracht en zoogperiode zijn voor rekening van de
NVSW.
Artikel 8.
De fokker gaat akkoord dat de Aangewezen Jury twee keer het nest komt bekijken.
Artikel 9.
De fokker heeft nestkeuze om een pup aan te houden. Alle regels omtrent eigendom en keuring
zoals in art 13 van het FokBeleidsPlan Wetterhounen verder zijn uitgewerkt gelden ook voor de
door fokker aangehouden pup.
Artikel 10.
De fokker gaat akkoord alle pups te verkopen aan de door de NVSW aan te wijzen persoon,
ook zijn eigen nestkeuze.
Artikel 11.
De fokker ontvangt € 300,00 vergoeding voor elke afgeleverde pup.
Artikel 12.
De fokker zal met zijn teef meewerken aan de Fokkersdagen.
Artikel 13.
Voor alle hier niet genoemde zaken geld het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025 en
de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de NVSW.
Artikel 14.
Voor alle overige zaken beslist het Bestuur van de NVSW.

Artikel 15.
Partijen komen overeen dat bij onenigheid over uitleg en/of afhandeling van deze overeenkomst
de dit geschil zal worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de NVSW die een voor
beide partijen bindende uitspraak zal doen..

Aldus overeengekomen te…………………….., dd ……………………………..

De Fokker

de NVSW

Naam

voorzitter

voorzitter Wetterhoun-FAC

C. Hofkamp

D.W. Greve

De Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen
Kopers Overeenkomst
deelname aan het Beleidsplan Fokkerij
Wetterhounen 2013-2028.
Inleiding.
De Nederlandse Vereniging van Stabij en Wetterhounen is als erkende rasvereniging
verantwoordelijk voor het welzijn van het ras.
De FokAdviesCommissie voor de Wetterhounen (Wetterhoun-FAC) is binnen de NVSW belast
met alle foktechnische zaken. In 2008 begon zij zich steeds meer zorgen te maken over de
gezondheid van het ras en de mogelijkheden voor een verantwoord fokbeleid.
Eind 2009 heeft het Bestuur en de Wetterhoun-FAC in een gesprek met de Raad van Beheer
(RvB) haar ongerustheid gedeeld en van de RvB toestemming gekregen om te werken aan een
Plan van Aanpak voor openstellen van het Stamboek.
De Wetterhoun-FAC heeft sinds januari 2010 vier keer een Fokkersberaad georganiseerd om
de problematiek systematisch aan te pakken en om inzicht te krijgen in de materie en de
mogelijkheden.
Dit alles heeft geresulteerd in het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028.
Door goedkeuring door de BALV van de NVSW en het Bestuur van de Raad van Beheer
ontstaat de situatie dat in de jaren 2013 tot 2028 gewerkt kan worden aan het gezond maken
van het ras en het creëren van een goede basis voor de toekomst van dit mooie en unieke ras.
Ondergetekende heeft aangegeven deel te willen nemen aan dit inkruisprogramma door het
kopen onder voorwaarden van een Wetterhounpup uit de eerste generatie inkruisingen en
samen met het Bestuur van de NVSW is daartoe onderstaande overeenkomst opgesteld:
Ondergetekende
Naam:
Adres:
Postcode
Lidnr NVSW:
Koper van de Wetterhounpup, (hierna te noemen koper)
Naam:
NHSB nr:
Chipnr:
Geboortedatum:
en

Het Bestuur van de NVSW, hierbij vertegenwoordigd door haar voorzitter en de voorzitter van
de Wetterhoun-FAC, (hierna te noemen de NVSW)
komen het onderstaande overeen:

Artikel 1.
Bovenstaande pup is voorlopig ingeschreven in de Bijlage G-0 van het NHSB. Definitieve
inschrijving volgt afhankelijk van de beslissing op de tweede fokkersdag direct aansluitend aan
de tweede fokkersdag.
Artikel 2.
Honden die in het Hulpboek staan geregistreerd kunnen conform de regels dienaangaande in
het Kynologisch Reglement en de Orweja reglementen aan show en jachtwedstrijden
deelnemen en alle kwalificaties en titels behalen.
Artikel 3.
De hond blijft tot en met de tweede Fokkersdag van voorjaar 2016 eigendom van de door de
NVSW aangewezen bestuurder. De koper staat als mede eigenaar geregistreerd. Als de hond
wordt toegelaten tot de Fokkerij wordt de hond volledig eigendom van de koper onder de
voorwaarden zoals in deze overeenkomst vermeld.
Artikel 4.
4.1 De honden komen twee keer naar de Fokkersdag;
• zaterdag 31 oktober 2015 in Zutphen
• zaterdag 27 mei 2016 in Zutphen.
Daarnaast komen de honden op de volgende dagen bijeen:
• Zondag 3 mei 2015 voor een nest reünie en eerste ontwikkeling
• Zaterdag 21 november 2015 bij een nader te bepalen dierenarts voor HD en ED foto’s,
oogonderzoek en de NVSW inventarisatie.
Artikel 5.
Binnen een maand na de tweede Fokkersdag beslissen Wetterhoun-FAC en Aangewezen Jury
tezamen welke honden toegelaten worden tot de Fokkerij.
Artikel 6.
6.1 De koper gaat akkoord dat met de hond die wordt toegelaten tot de Fokkerij ook
daadwerkelijk wordt gefokt.
6.2 Hij werkt volledig mee aan deze Fokkerij.
6.3 De Wetterhoun-FAC bepaalt welke combinatie gemaakt mag worden
6.4 Alle kosten en opbrengsten van deze Fokkerij zijn voor rekening van de koper.
Artikel 7.
De toegelaten honden blijven ingeschreven in de NHSB Bijlage G-0 en worden de eerste
werkdag na de beslissing tot toelating tot de fokkerij, als genoemd in art. 1, overgeschreven op
naam van de, tot dan, (mede)eigenaar.
Artikel 8.
Van de niet toegelaten honden wordt de stamboom niet overgeschreven naar de medeeigenaar.
Artikel 9.
De Wetterhoun-FAC bepaalt welke medische onderzoeken de hond moet ondergaan en
wanneer en bij welke dierenarts. De kosten van deze onderzoeken zijn voor rekening van de
NVSW.
Artikel 10.
De dagelijkse kosten van medische zorg, verzekeringen en lokale belastingen zijn voor de
koper.

Artikel 11.
Voeding wordt verstrekt door de sponsor van de NVSW en wordt gratis aan koper verstrekt tot
de datum van definitieve eigendomsoverdracht, dan wel de dag waarop de hond wordt
uitgesloten van toelating tot de Fokkerij.
Artikel 12.
de koopprijs voor deze Wetterhoun is:
• bij toelating tot de fokkerij € 800,00
• bij niet toelaten tot de fokkerij € 400,00
Deze koopprijs wordt in twee termijnen betaald: de eerste termijn van € 400,00 bij
ondertekening van dit contract, de eventuele tweede termijn van € 400,00 voor die honden die
tot de fokkerij worden toegelaten op de dag van definitieve overdracht.
Artikel 13.
Koper heeft de verplichting om bij het fokken met deze hond de kopers van zijn pups middels
het koopcontract te verplichten hun pup te tonen op de Fokkersdag van de NVSW.
Artikel 14.
Voor alle hier niet genoemde zaken geld het Plan van Aanpak tot Inkruisen, de Statuten,
Huishoudelijk Reglement en het Verenigings Fok Reglement van de NVSW.
Artikel 15.
Voor alle overige zaken beslist het Bestuur van de NVSW.
Artikel 16.
Partijen komen overeen dat bij onenigheid over uitleg en/of afhandeling van deze overeenkomst
de dit geschil zal worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de NVSW die een voor
beide partijen bindende uitspraak zal doen.

Aldus overeengekomen te……………………

dd ……………………………..

De Fokker

de NVSW

Naam

voorzitter

voorzitter Wetterhoun-FAC

C. Hofkamp

D.W. Greve

Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen
Beheerders Overeenkomst
deelname aan het Beleidsplan Fokkerij
Wetterhounen 2012-2015.
Inleiding.
De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen is als erkende rasvereniging
verantwoordelijk voor het welzijn van de Wetterhoun.
De Fok Advies Commissie voor de Wetterhounen (Wetterhoun-FAC) is binnen de NVSW belast
met alle foktechnische zaken. In 2008 begon zij zich steeds meer zorgen te maken over de
gezondheid van het ras en de mogelijkheden voor een verantwoord fokbeleid.
Eind 2009 heeft het Bestuur en de Wetterhoun-FAC in een gesprek met de Raad van Beheer
(RvB) haar ongerustheid gedeeld en van de RvB toestemming gekregen om te werken aan een
Plan van Aanpak voor openstellen van het Stamboek.
De Wetterhoun-FAC heeft sinds januari 2010 vier keer een Fokkersberaad georganiseerd om
de problematiek systematisch aan te pakken en om inzicht te krijgen in de materie en de
mogelijkheden.
Dit alles heeft geresulteerd in het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028.
Door goedkeuring door de BALV van de NVSW en het Bestuur van de Raad van Beheer
ontstaat de situatie dat in de jaren 2013 tot 2028 gewerkt kan worden aan het gezond maken
van het ras en het creëren van een goede basis voor de toekomst van dit mooie en unieke ras.
Het bestuur van de NVSW heeft, conform art. 13.1 en art 13.2 van het beleidsplan, de voorzitter
van de Fok Advies Commissie Wetterhounen aangewezen als persoon die de honden uit deze
generatie op naam heeft en beheert (de beheerder).
Indien er een vacature ontstaat voor de functie van Voorzitter van de Fok Advies Commissie
Wetterhounen, wordt de functie van beheerder overgenomen de rechtsopvolger. Ook alle
stukken zullen dan worden overgedragen aan de nieuwe beheerder.
Ondergetekende
Naam:
Adres:
Postcode
Lidnr NVSW:
(Voorzitter van de Fokadvies Commissie Wetterhounen, verder te noemen beheerder)
en
Het Bestuur van de NVSW, hierbij vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris (hierna
te noemen de NVSW)
komen het onderstaande overeen:
Artikel 1.
De honden uit de eerste generatie inkruisingen moeten het eigendom blijven van de NVSW om
ongewenste inzet voor de fokkerij te voorkomen.

Artikel 2.
Het bestuur van de NVSW heeft besloten dat de voorzitter van de Wetterhoun-FAC deze
honden op naam gezet krijgt en ze ook administratief gaat beheren. De hond verblijft bij de
tweede eigenaar.
Artikel 3.
De beheerder mag deze honden alleen in eigendom overdragen aan derden na verkregen
toestemming van de Wetterhoun-FAC en tijdige in kennisstelling van het Bestuur van de NVSW.
Artikel 4.
De beheerder verricht alle handelingen en gegevensverstrekkingen die noodzakelijk zijn om de
inschrijving bij de Raad van Beheer te verkrijgen en te behouden.
Artikel 5.
De beheerder zorgt ervoor dat de in het Plan van Aanpak genoemde en/of in het Verenigings
Fok Reglement Wetterhounen verplichte medische en welzijnstesten tijdig worden verricht.
Artikel 6.
De kosten van registratie, beheer, deelname aan Fokkersdagen en medische testen zijn voor
de NVSW.
Artikel 7.
De beheerder maakt verder geen kosten voor de hond en ontvangt ook geen vergoeding voor
het beheren van deze honden.
Artikel 8.
De NVSW zorgt ervoor dat de beheerder, door het feit dat hij deze honden beheert, niet in zijn
kynologisch handelen wordt beknot of anderszins wordt belemmerd als hondeneigenaar,
bestuurder en jurylid.
Artikel 9.
Voor alle hier niet genoemde zaken geldt het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028 en
de Statuten- en Huishoudelijk Reglement van de NVSW.
Artikel 10.
Voor alle overige zaken beslist het Bestuur van de NVSW.
Artikel 11.
Partijen komen overeen dat bij onenigheid over uitleg en/of afhandeling van deze overeenkomst
dit geschil zal worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de NVSW, die een voor
beide partijen bindende uitspraak zal doen.

Aldus overeengekomen te……………………..........................., dd ……………………………..

Naam Beheerder,
D. Greve

Naam Voorzitter NVSW,
C. Hofkamp

Naam Secretaris NVSW,
D. Vermeij

