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Aankeuringsprotocol
Algemeen.
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft aan de NVSW
toestemming gegeven om in het kader van de genenpoolverbreding en het Beleidsplan
Fokkerij Wetterhounen 2013-2028 o.a. aankeuringen van “look-alikes” te organiseren.
De aangekeurde en toegelaten honden worden ingeschreven in G-0 van het Bijlagen
Register van het NHSB.
Doelstelling.
Het vergroten van de genenpool en het aantal effectieve fokdieren van de Wetterhoun.
De honden die in Nederland aanwezig zijn en uiterlijke kenmerken hebben die lijken op de
rasstandaard van de Wetterhoun via een aankeuring toe te laten tot inschrijving in het G-0
register (confrom art 8.1 van het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028).
Jury.
De aangewezen jury aangevuld met twee vertegenwoordigers van de Raad van Beheer zal
de Aankeuring uitvoeren daarbij organisatorisch ondersteund door de Wetterfac van de
NVSW.
De aangewezen jury bestaat per januari 2020 uit: Mevr. J. Alberts en de heren J. Andringa,
W. Arxhoek, M. Hulzebos en D. Rutten. De vertegenwoordigers van de Raad van Beheer:
momenteel zijn er 2 vacatures voor deze functie.
Proces.
1. Er komt een oproep voor deze aankeuring op de websites van de Raad van Beheer en de
NVSW.
2. Er komen persberichten en andere oproepen via (sociale) media van de NVSW

3. Er komt een advertentie in de Friese Dag- of streekbladen.
4. Eigenaren kunnen hun honden aanmelden voor aankeuring door middel van inzending
van de relevante gegevens aan de NVSW.
5. De honden worden thuis bezocht door een lid van de Wetterfac en een inventarisator van
de NVSW die de hond inventariseert en de eigenaar uitleg geeft over de procedure, het VFR
van de NVSW en de gezondheidseisen die in het VFR van de NVSW staan.
Tevens worden de gegevens van de vermoedelijke vader en moeder van de hond
genoteerd.
6. De eigenaar meldt zijn hond officieel aan door ondertekening van het deelnamecontract
en het aanleveren van de gezondheidsgegevens zoals vereist in het VFR van de NVSW. In
het deelnamecontract wordt o.a. vastgelegd dat de eigenaar zijn hond bij positieve
aankeuring daadwerkelijk inzet voor de fokkerij binnen de NVSW.
Verder gaat hij akkoord met terugbetaling van de keuringskosten en de kosten van het
hieronder vermeldde DNA onderzoek zodra er een nest is geboren ( zie art 13)
7. Alle aangemelde honden worden gekeurd door minimaal drie van de aangewezen
juryleden in aanwezigheid van minimaal één van de vertegenwoordigers van de Raad van
Beheer. De uitspraak van de jury gebeurt bij meerderheid van stemmen en is bindend.
8. De honden die zijn aangekeurd met een positief advies worden vervolgens op
afstamming onderzocht. Daartoe wordt DNA afgenomen bij de hond en bij de
veronderstelde ouderdieren. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de
eigenaar maar worden onder voorwaarden voorgeschoten door de NVSW (zie art 6 en 13).
9. Zodra bekend is wie de ouders zijn wordt van hun vermoedelijke ouders ook DNA
afgenomen
10. Voorwaarde voor inschrijving is dat van beide ouderdieren middels de
DNAprofielen bevestigd is dat zij de ouders zijn en dat zij beiden uiterlijke
kenmerken hebben die lijken op de rasstandaard van de Wetterhoun. Van de vier
grootouders moeten er minimaal drie middels de DNAprofielen bevestigd hebben dat
zij de (groot)ouders zijn en dat zij uiterlijke kenmerken hebben die lijken op de
rasstandaard van de Wetterhoun.
11. Zodra van de Aangemelde Hond en zijn ouders en grootouders een DNA profiel bekend
is dat voldoet aan de in artikel 10 genoemde voorwaarden wordt de hond definitief
aangekeurd en ingeschreven in het G-0 register. Dit aankeuren en definitief inschrijven
gebeurt op één van de Fokkersdagen van de NVSW door één van de Aangewezen juryleden
en een medewerker van de Raad van Beheer die zorgt voor het chippen en registreren.

12. De honden die definitief aangekeurd zijn en ingeschreven in het G-0 register worden
door de Wetterfac van de NVSW voorzien van een positief dekadvies. De Wetterfac van de
NVSW zorgt voor het eerste contact tussen de eigenaren van de beoogde fokpartners.
13. Voor de aangekeurde G-0 Honden geldt ten aanzien van het terugbetalen van de
voorgeschoten kosten:
13.1 De teven: Zodra het eerste nest is geboren betaalt de eigenaar van de aangekeurde G-0
Wetterhounteef de kosten van de DNA testen en aankeuring ( zie art 6) terug aan de NVSW.
Mocht het dier door omstandigheden nooit tot een nest
komen dan vervalt de terugbetalingsverplichting.
13.2 De reuen: Zodra de eerste dekking heeft plaatsgevonden betaalt de eigenaar van de
aangekeurde G-0 Wetterhounreu de kosten van de DNA testen en de aankeuring ( zie art 6)
terug aan de NVSW. Mocht het dier door omstandigheden nooit tot een dekking komen dan
vervalt de terugbetalingsverplichting.

