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Aanleiding 
Het proces voor outcross bij de Wetterhoun is al lang geleden gestart met de oude vereniging, 
dierenarts Marjan van Hagen en begeleid door Kor Oldenbroek van de WUR. Door miscommunicatie 
heeft het hele plan lang geen vervolg gekregen. Maar dit is vorig jaar april opgepakt.  
 
Uit de eigen gegevens van de Raad van Beheer komt voor het ras de Wetterhoun naar voren 

•  Populatie grootte is matig 
•  Inteelt is hoog. Verwantschap is een groot probleem, deze gaat toenemen in de toekomst.  
•  Er spelen erfelijke aandoeningen in het ras 

 
Beide rasverenigingen zijn gehoord en gevraagd om hun plannen uit te leggen.  
  
Plannen van de rasverenigingen 
Onderbouwing is moeilijk tot onmogelijk op waarheid te schatten. 
Er zijn 2 meningen: 
 
Oude vereniging NVSW: 
Vindt dat er te veel erfelijke aandoeningen zijn en de inteelt zo hoog is dat het niet meer mogelijk is 
om verantwoorde fokcombinaties te maken. Alle dieren moeten voordat ze aan de fokkerij mogen 
deelnemen een aantal testen ondergaan. De Fokadviescommissie van de vereniging neemt 
ziektegegevens over 5 generaties mee. De Fokadvies commissie geeft advies over de combinaties 
die gemaakt worden. 
De vruchtbaarheid is afgenomen en de pupsterfte is toegenomen, veel teven blijven leeg. Bijgevoegd 
zijn cijfers van de NVSW. 
 
Nieuwe vereniging DWN: 
Ziet mogelijkheden wanneer er geen minder op fokdieren plaatsvindt, zodat er meer combinaties 
mogelijk zijn. Er wordt op veel ziektes geselecteerd door de NVSW. Hierdoor beperk je de keuze in 
ouderdieren te veel. 
Definities van leegblijven teef kan ook zijn dat de eigenaar na één dekpoging opgeeft om persoonlijke 
redenen. 
De DWN vindt dat er een duidelijker en eenvoudiger fokbeleid en fokdoel moet komen. De selectie 
moet plaatsvinden op vitaliteit, werkgeschiktheid, karakter en uiterlijk. Er moet meer diversiteit komen 
in grootte kop en gewichten. 
De vereniging wil geen verplichte gezondheidsonderzoeken, omdat dit een drempel is voor mensen 
om hun hond in de fokkerij in te zetten. Wel willen ze dat alle dieren een aankeuring aangaan nog 
voordat ze in de fokkerij kunnen worden ingezet. De aankeuring wordt uitgevoerd door geselecteerde 
dierenartsen. 
 
 
Probleem is dat beide verenigingen de selectie willen laten plaatsvinden door slechts een zeer selecte 
groep.  
 
Twee verenigingen die beiden anders over het probleem en de noodzaak nadenken. 
Wetenschappelijke onderbouwing (project verwantschap) geeft aan dat het ras een risico is. Maar als 
we dit vergelijken met andere rassen is het niet in de gevarenzone. Wanneer we kijken hoe de 
verwantschap zich gaat ontwikkelen is het wel nodig om nu na te denken over een bredere fokbasis. 
 
 

Agendapunt:   8.d.1 
Datum:    7 augustus 2013 (digitaal) 
Onderwerp:   Wetterhoun outcross 
Portefeuille:   GGW/fokbeleid 
Afkomstig van:  Bureau/John 
Doel van bespreking:  besluitvormend 
Bijlagen:   7  
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Voorstel 
 
Advies is om het plan van de NVWS niet over te nemen, maar aankeuring van look-a-likes wel 
toe te staan. De dieren kunnen worden ingeschreven in de Bijlage G-0 van het NHSB 
 
De Raad van Beheer behoudt de mogelijkheid om te besluiten dat het aankeuren van look-a-likes  niet 
meer is toe gestaan wanneer: 

1) Bij de evaluatie niet blijkt dat het ingezette beleid bijdraagt aan de doelstelling 
2) Gevaarlijke honden ontstaan 

 
De Raad van Beheer wil aan het plan toevoegen: 

1) 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 en/of Fokadviescommissie  

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. Bijlage G-0 x Wetterhoun 
b. Bijlage G-1 x Wetterhoun 
c. Bijlage G-2 x Wetterhoun 

3) Bij de aankeuring van look-a-likes die men wil gaan inschijven in bijlage G-0 moet een 
buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer aanwezig zijn. Wanneer de honden 
nog geen microtransponder hebben zullen ze dit op dat moment ontvangen. De kosten 
voor de stambomen voor de G-0 worden door de Raad van Beheer aan de vereniging 
gefactureerd. 

 
Het bestuur van de Raad van Beheer wordt gevraagd om mandaat om ja te zeggen, beide 
rasverenigingen uit te nodigen om besluit toe te lichten en vragen te stellen. 
  
Implicaties voor het bureau: 

•  Bijlage openen: 
o Duidelijke voorwaarden en administratieve eisen bij inschrijving. 
o Stamboomafgifte van look-a-like dieren in de Bijlage G-0 en verder 

•  Informeren FCI/buitenlandse kennelclubs 
•  Controle op regels 

o Administreren van gezondheidsonderzoeken van honden zonder stamboom? Look-a-
likes mogen ook ingezet worden en moeten wel aan de voorwaarden voldoen. 

•  Media inlichten 
•  Verzoek aan vereniging? KPI opstellen voor “geslaagd” plan. Rapporteren zowel naar 

vereniging als naar Raad van Beheer. 
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Uiteenzetting van ingestuurd outcrossplan 
Een goed outcrossplan bevat een aantal kerndelen die hieronder kort zijn weergegeven. Wanneer we 
dit voor het plan van de Wetterhoun gebruiken: 
 
Noodzaak aangeven voor gezondheid en welzijn van het ras 

•  Korte beschrijving van ras en fokdoel: De NVSW geeft aan dat er geen aanpassing mogelijk is 
van de rasstandaard, de leden willen geen concessies doen aan onder andere kleur en 
haarstructuur. Hiermee wordt het heel lastig om een outcross uit te voeren 

•  Aangeven populatie gegevens. Het aantal beschikbare teven zit op de ondergrens 
•  Aangeven welke gezondheidsproblemen spelen en welke dreigen. Inteelt/verwantschap hierbij 

betrekken. Er spelen meerdere gezondheidsproblemen, onder andere hartproblemen, 
huidproblemen, cryptorchidie, HD, ED en entropion 

•  Waarom een outcross noodzakelijk/wenselijk is. De vereniging heeft een matrix opgesteld en 
daar per dier de inteelt voor berekend. Deze berekening is over veel generaties. Wanneer wij 
de eigen gegevens over inteelt en verwantschap bekijken is de inteelt minder hoog, maar gaat 
de verwantschap in de toekomst sterk toenemen. De gegevens over de vruchtbaarheid en 
neststerfte bij de wetterhoun zijn wel gevaarlijk slecht. 

•  Inspanningen aangeven die al door de rasvereniging zijn ondernomen om de problemen te 
ondervangen. Er is een zeer actieve fokadviescommissie, elke hond die aangeboden wordt 
voor de fokkerij wordt meegenomen in de selctie en er worden kruisingen voorgesteld waarbij 
de inteelt zo laag mogelijk wordt gehouden 

 
 
Wanneer het plan wordt doorgenomen komen de volgende punten naar voren:  
� Regels aangeven voor reu en teef om inteelt en verwantschap te beperken, zoals: 

� dekreu beperking: max 4 nesten tijdens het leven, max 2 nesten per jaar 
� herhalingscombinaties: 1 x  
� herhalingscombinaties: een outcross reu mag 2 x gebruikt worden 
� max aantal nesten teef: 3 nesten tijdens leven 
� maximale verwantschap tussen de fokdieren, of maximale inteeltpercentage van de 

nakomelingen, naast de BWG regels: maximale inteeltpercentage van de combinatie niet 
meer dan 10% gerekend over 4 generaties 

� Gebruik van 1e generatie 
� Controle op 4 weken (1 lid van aangewezen jury) 
� Controle op 7 weken (1 lid van aangewezen jury) 
� Keuring op 8 maanden door minimaal 2 leden van de aangewezen jury, op nvsw 

fokkersdag 
� Selectie/aankeuring op 18 maanden door minimaal 3 leden van de aangewezen jury, op 

nvsw fokkersdag 
� aantal dieren totaal: bepalen door wetterhounfac en aangewezen jury 
� aantal dieren van 1 nest: niet beschreven 
� aantal reuen van 1 vader : niet beschreven 

� Gezondheidsonderzoeken noemen voor de Wetterhoun look-a-like en voor de in te kruisen dieren. 
Bij het inkruisen van een ander ras, zal de dekreu moeten voldoen aan het VFR van het 
betreffende ras: 
� Gelijk aan gezondheidsbeleid/VFR: 

� HD 
� ED 
� SCID 
� Hartziektes 
� Entropion 
� cryptorchidie 

� Methode van inkruising beschrijven 
� Druppelmethode: gedoseerd inkruisen. Er moet altijd minimaal 80% raszuivere wetterhoun 

combinaties gemaakt worden. Bijvoorbeeld 4:1, dus eerst 4 raszuivere combinaties en 
vervolgens een outcross/look-a-like combinatie.  

� Procedure voor bepalen van in te kruisen ras. Beschrijven van de verantwoordelijke personen en 
hun taken: 
� Procedure:  
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� fokkersberaad selectie rassen, via schriftelijke stemming. 
� Bestuur neemt keuze over en vraagt fiat aan de Raad van Beheer 
� De aangewezen jury adviseert welke voorgedragen reuen van het ras ingezet kunnen 

worden aan het bestuur van NVSW. 
� Procedure voor inschrijving look-a-like 

� Minimaal 80% raszuiver wetterhoun zijn 
� Aankeuring door aangewezen jury 
� Gezondheidsonderzoeken gelijk als in VFR 

� Aangeven of er alleen reuen van een ander ras worden gebruikt (pups krijgen “ras” van teef) of 
ook teven van een ander ras/populatie look-a-likes worden gebruikt. 
� Reu van ander ras wordt gekruist met NHSB Wetterhoun teef. De pups heten Wetterhoun. 
� Look-a-like teef mag ingezet worden, na aankeuring en inschrijving bijlage G-0, met een 

NHSB Wetterhoun reu. De pups heten Wetterhoun (bijlage G-1) 
� Terugkoppeling naar de belanghebbenden beschrijven inclusief termijnen 

� Jaarlijkse evaluatie door WetterhounFAC 
� Keuze outcross reuen: aan bestuur NVSW, aan RvB, aan fokkersberaad 

� Selectie op de Bijlage honden, gezondheidsonderzoeken, termijn van aankeuring, 
belanghebbenden, etc 
� Uitgevoerd door Aangewezen Jury en Fokadviescommissie 

� Administratie richting bureau 
� Bij look-a-likes (indien bekend):  

• Chipnummer 
• Ouders en grootouders indien bekend 
• Geboortedatum 
• Kleur 
• Fokker 
 

 
Niet in het plan opgenomen, maar wat hieruit voortvloeit: 
Taken bureau: 
� Informeren FCI en buitenlandse Kennelclubs 

� Plannen van outcross 
� Rassen die gebruikt gaan worden (NOG NIET BEKEND) 
� Bijlagen openen 
� Alleen nationaal 

� Inregelen stamboomadministratie:  
� dekking look-a-like teef (=G-0) x  Wetterhoun reu = G-1 Wetterhoun 
� Pas verwerken na schriftelijk verzoek van Aangewezen Jury van rasvereniging 
� Stambomen worden afgegeven nadat de dieren zijn aangekeurd, Dit geldt voor de bijlage G-0, 

G-1 en G-2 honden. 
� Gezondheidseisen worden gecontroleerd door Aangewezen Jury (per dekaangifte wordt hiervan 

melding gemaakt) 
 

Evaluatie 
� Wanneer terugkoppeling 

� jaarlijks 
� Hoe terugkoppeling 

� Verslag van genomen acties 
� Uitkomsten/resultaten (grootte nesten/levensvatbaarheid/gezondheid/kleuren/anatomische 

afwijkingen) 
� Naar wie terugkoppeling 

� Raad van Beheer 
� Bepalen van succes van de outcross, wanneer en hoe 

� Inteelt terugdringen/verwantschap terug dringen 
� Gezondheid verbeteren 

 
 
De Raad van Beheer heeft het plan gelezen, maar wil uitdrukkelijk geen mening geven over de 
afspraken die gemaakt worden tussen de vereniging en de fokkers.  
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De Raad van Beheer kan geen controle uitvoeren op de naleving van de afspraken die tussen de 
NVSW en de fokkers worden gemaakt. 
 
 


