Almere, 12 september 2013

Aan de Fractievoorzitters van de Tweede kamer der Staten generaal

Mevrouw, mijne heren,
Hierbij stuur ik u een persbericht dat de Nederlandse Vereniging voor Stabij-en Wetterhounen
vandaag heeft verspreid.
De reden dat de NVSW een beroep op u doet, ligt in het feit dat de Tweede kamer op 24 januari jl.
een motie heeft aangenomen om het onderzoek naar het fokken van rashonden te versnellen (motie
Thieme). Bovendien heeft u op 11 juni 2013 een motie van de SP en de PvdA aangenomen over het
fokken van rashonden en het voorkomen van inteelt.
De NVSW behartigt de belangen van twee zeldzame Nederlandse (Friese) hondenrassen, de
Stabijhoun en de Wetterhoun. De Wetterhounen hebben al vele jaren te maken met zeer ernstige
gezondheidsproblemen.
Door het gesloten stamboeksysteem dat de Raad van Beheer voor de Kynologie (RvB) hanteert,
wordt het bijna onmogelijk om nog verantwoorde combinaties te maken tussen reuen en teven om
gezonde nakomelingen te fokken. Dit probleem is vooral erg nijpend bij de Wetterhoun, waar
praktisch geen gezonde pups meer geboren worden.
In samenwerking met de Universiteit van Wageningen en de Stichting Zeldzame Huisdieren heeft de
NVSW een fokbeleid opgesteld, waarbij onder deskundige begeleiding enkele zorgvuldig
geselecteerde honden van een andere ras worden ingekruist bij de Wetterhoun. Cruciaal daarbij is,
dat er honden gebruikt worden waarvan de medische voorgeschiedenis van zowel de betreffende
hond, als van zijn voorouders bekend is. Dit is uitsluitend het geval bij rashonden waarvan de
gezondheidsgegevens geregistreerd zijn. Dit Fokbeleid is, na een viertal keren overleg te hebben
gevoerd met alle fokkers, op de Algemene leden Vergadering van de NVSW met grote meerderheid
aangenomen.

De RvB weigert hiervoor de toestemming te geven en wil dat we uitsluitend gebruik maken van zgn.
look-alikes. Dit zijn stamboomloze honden die lijken op de Wetterhoun. Ons probleem is, dat als ze
erg veel lijken op de Wetterhoun, ze grotendeels dezelfde genen hebben en dus niet bijdragen aan
de verbetering van de gezondheid van het ras. Bovendien is dan onbekend welke ziektes en gebreken
deze hond het ras binnenbrengt. Helaas worden veel ziektes recessief overgebracht, zodat ze optisch
niet waarneembaar zijn. Hierdoor loopt het ras de kans op nog meer onaanvaardbare
gezondheidsrisico’s.
Door de starre opstelling van RvB dreigt dit zeldzame hondenras uit te sterven (er zijn nog maar zo’n
800 Wetterhounen op de wereld!).
Wij willen graag met u, of uw fractiespecialist van gedachten wisselen om te verkennen of er andere
wegen zijn om het door ons gewenste fokbeleid te realiseren en dit unieke Nederlandse erfgoed op
een gezonde manier te behouden.
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