
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amsterdam, 25 september 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer Diek, 
 
Wij hebben kennis genomen van uw schrijven d.d. 1 september 2013, waarin u uw 
ongenoegen over ons besluit met betrekking tot het plan van aanpak Wetterhounen kenbaar 
maakt bij de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken. Ook hebben wij 
kennis genomen van uw acties via andere kanalen.  
 
Middels deze open brief reageren wij hierbij op uw schrijven. Hoewel het niet onze voorkeur 
heeft om middels een open brief te reageren, hebben wij er in dit geval toch voor gekozen 
omdat een verkeerde indruk zou kunnen ontstaan van datgene waar de Raad voor staat: een 
gezonde en sociale hond in Nederland. 
 
Zoals de portefeuillehouder Gezondheid, Gedrag en Welzijn binnen ons bestuur op 4 
september jl. ’s avonds telefonisch met uw voorzitter heeft besproken, was uw brief waarin u 
verzoekt om heroverweging van ons besluit pas één dag voor de reguliere 
bestuursvergadering van september bij ons binnen. Deze tijd was te kort om hierover op een 
gedegen en goed voorbereide wijze te kunnen discussiëren. Onze portefeuillehouder heeft u 
toen ook medegedeeld dat uw brief en ons eerder genomen besluit in de bestuursvergadering 
van oktober aan de orde komen en dat u dan meteen daarná een gemotiveerd antwoord op 
uw verzoek om heroverweging ontvangt. Ook heeft de portefeuillehouder uw voorzitter 
medegedeeld dat het bestuursbesluit er weliswaar ligt, maar dat hij niet verwacht dat het 
binnen een maand (tot aan de volgende bestuursvergadering) al ten uitvoer zou worden 
gebracht.  
 
Wij betreuren het dat u deze stap niet heeft afgewacht alvorens naar buiten te treden. 
Bovendien nemen wij afstand van de toonzetting die u in uw correspondentie richting de Raad 
van Beheer kiest.  
Wij vinden deze niet alleen ongepast en niet tegemoet komen aan het opbouwen van een 
relatie die gebaseerd moet zijn op eerlijkheid en transparantie, maar ook constateren wij dat 
de door u gegeven interpretatie van overleg met de Raad van Beheer en externen anders is 
dan wij deze ervaren. 
  
Uiteraard ontkennen wij niet dat er problemen zijn binnen het ras Wetterhoun. Integendeel, de 
problemen zijn ons bekend en daarom hebben wij u reeds in 2010 gevraagd om een plan van 
aanpak op te stellen. Dit plan van aanpak is op 16 april 2012, gedeeltelijk, ingediend en 
behoefde veel aanpassingen omdat het kwalitatief in onze ogen niet voldeed. In februari 2013 
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hebben wij opnieuw de stukken ontvangen. Daarbij hebben we moeten constateren dat vele 
opmerkingen en vragen van onze kant niet aangepast of beantwoord waren. Pas in maart  
 
2013 is de gezondheids- en inteeltmatrix naar ons  verstuurd. Naar aanleiding daarvan is er 
een gesprek geweest met een delegatie van uw vereniging. 
Over de omvang van de problematiek zijn de meningen verdeeld. Ditzelfde geldt voor de 
oplossingsrichtingen. Zoals u weet is er naast uw vereniging nog een rasvereniging voor de 
Wetterhoun, namelijk De Wetterhoun Vereniging Nederland. Een vereniging die onder andere 
is ontstaan omdat zij het niet eens is met het plan van aanpak zoals u dat voorstelt.  Zoals met 
u besproken moeten wij rekening houden met de wensen en visies van beide verenigingen 
omdat alleen breed draagvlak voor het plan de basis voor succes vormt. Beide verenigingen 
geven aan look-a-likes (honden die lijken op een Wetterhoun maar geen stamboom hebben) 
te willen inzetten voor het fokken om zo de genenpool te verbreden. Uw vereniging wil 
daarnaast ook een outcross (rassen buiten de Wetterhoun zelf) inzetten. Zoals beide 
rasverenigingen een verschillende zienswijze hebben, geldt dit ook voor de verschillende 
deskundigen op dit terrein. Ook bij deze deskundigen zijn de meningen over de wijze waarop 
erfelijke gezondheidsproblemen tegen gegaan moeten worden, verdeeld. 
 
Regels met betrekking tot fokkerij, gezondheid en rasontwikkeling hebben alleen maar zin als 
ze gebaseerd zijn op een breed draagvlak bij de mensen die er mee moeten werken, die het 
ras willen behouden en verder uitbouwen. Zónder draagvlak zullen mensen niet meer fokken 
of buiten onze landelijke overkoepeling gaan fokken waardoor we helemaal geen grip meer 
hebben op de gezondheid van het ras. Het behoeft geen betoog dat dit zeer onwenselijk is.  
Tijdens de onlangs gehouden bespreking met de Nederlandse Vereniging voor Stabijhoun en 
Wetterhoun hebben wij u ons bestuursbesluit medegedeeld en gemotiveerd.  
 
Het besluit werd genomen mede op basis van de populatiedata van de Wetterhoun 
geanalyseerd door de programmatuur die ontwikkeld is voor het project ”Inteelt en 
verwantschap”. Met kennis van deze parameters is in augustus 2013 besloten om op dit 
moment geen outcross toe te staan, maar te starten met het aankeuren van look a likes.  
 
Door in te stemmen met het inzetten van look-a-likes, en daarmee in ieder geval een deel van 
uw plan goed te keuren, willen wij laten zien dat ook wij de problematiek serieus nemen en dat 
wij samen met beíde rasverenigingen de gezondheid en het welzijn van de Wetterhoun willen 
verbeteren. Het na aankeuring toelaten van look-a-likes voor de fokkerij betekent dat wij de 
bijlage van het stamboek openen voor niet-rashonden zodat er meer honden ingeschreven 
kunnen worden die qua karakter en uiterlijk een Wetterhoun kunnen zijn. Dit is geheel in lijn 
zoals het ras al eeuwen in Friesland bestaat en gefokt is. Immers, pas in 1971 is het ras 
erkend en is het “stamboek gesloten”. 
 
In de overweging om het inzetten van aangekeurde look-a-likes voor de fok toe te staan, heeft 
bovendien de wijze waarop uw vereniging met de rasstandaard wil omgaan een rol gespeeld. 
Zoals u weet hebben wij aangegeven dat wij graag een aanpassing van de rasstandaard 
willen, zodat meer variatie binnen het ras mogelijk is. U heeft dit (nog) niet opgenomen in uw 
plan. Zonder een aanpassing in de rasstandaard is een outcross en de opname van deze 
nakomelingen in het stamboek bijna onmogelijk. 
 
In onze bestuursvergadering van oktober 2013 zullen wij uw motiveringen om heroverweging 
van ons vorenstaand en gemotiveerd besluit bespreken. Ook zullen wij de mening van een 
externe en onafhankelijke geneticus hierbij betrekken. Indien wij ten tijde van de 
bestuursvergadering van oktober 2013 nog niet over de mening van deze geneticus kunnen 
beschikken, zal de bespreking van uw motivering verschoven worden tot het moment waarop 
deze mening wel beschikbaar is. Wij verwachten deze mening op korte termijn te ontvangen.  
 



 
 

Ons besluit zal immers gebaseerd moeten zijn op een plan van aanpak dat recht doet aan het  
oplossen van de uitdagingen waarmee we ons mooie en unieke Nationale ras geconfronteerd 
zien en dat kan bogen op een breed draagvlak.  
 
Ten slotte willen wij u verzoeken om correspondentie met de Raad van Beheer te richten aan 
het postadres van de Raad van Beheer en/of te mailen naar info@raadvanbeheer.nl en niet 
meer aan alle bestuursleden persoonlijk en aangetekend. Eén brief of mail aan ons kantoor is 
voldoende om deze desgewenst onder de verantwoordelijke personeels- en bestuursleden te 
verspreiden. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van de Raad van Beheer op  
Kynologisch Gebied in Nederland 

 
 
M. ten Cate 
secretaris 
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