
Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025 

 

Inleiding 

De Nederlandse Vereniging van Stabij en Wetterhounen is als erkende rasvereniging  verantwoordelijk voor het 
welzijn van het ras. De FokAdviesCommissie voor de Wetterhounen ( Wetterhounfac) 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 Wetterhounfac in een gesprek met de Raad van Beheer (RvB) haar 
ongerustheid gedeeld en van de Raad van Beheer voor de Kynologie toestemming gekregen om te werken aan 
een Beleidsplan Wetterhounen 2012-2025 voor openstelling van het Stamboek. 

De Wetterhounfac 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 Wetterhounfac 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 Wetterhounen.  

Dit alles heeft geresulteerd in dit Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025. Bij goedkeuring door de 
Buitengewone Ledenvergadering (BALV) van de NVSW en het Bestuur van de Raad van Beheer ontstaat de 
situatie dat in de komende jaren gewerkt kan worden aan het gezond maken van de Wetterhoun en het creëren 
van een goede genetische basis voor de toekomst van dit mooie en unieke ras. 

Het is het voornemen dit Beleidsplan in 2012 aan de BALV ter goedkeuring voor te leggen. Voorafgaand aan 
deze BALV zal er een extra FokkersBeraad Wetterhounen worden georganiseerd waar uitleg wordt gegeven en 
vragen beantwoord zullen worden. 
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1.     Analyse Situatie 2010 

 

1.1 De Fokmatrix Inteelt toont de teven die geboren zijn in en na 2005 en alle toegestane reuen. Deze 
matrix toont aan dat alle combinaties een inteeltpercentage kennen van minimaal 32%. 

 

1.2 De Fokmatrix Gezondheid toont van diezelfde mogelijke combinaties de gezondheidsrisico’s. Er is 
geen enkele combinatie mogelijk waarbij geen grote gezondheidsrisico’s aanwezig zijn. 

 

1.3 Het aantal mislukte dekkingen en drachten loopt in de laatste  jaren steeds iets op. Ter vergelijking de 
cijfers van 2010, 2008 en 2005 :    2010 2008 2005 

Aantal voor de fok aangeboden teven  : 45 36 28 

Waarvan in dat jaar ter dekking aangeboden  : 43 29 26 

Aantal nesten     : 21 9 15 

Aantal geboren pups    : 107 89 140 

Aantal ingeschreven pups    : 94 82 113 

 

 

2. Rasstandaard 

 

Besloten is om de Rasstandaard niet aan te passen. Dat betekent onder andere dat er ten aanzien van 
kleur en haarstructuur geen concessies worden gedaan.  

 

 

3. GezondheidsBeleid 

 

3.1 Het gezondheidsbeleid is vastgelegd in het FokReglement. Er staan daarin regels ten aanzien van: 

� SCID 

� HD 

� Ellebogen 

� Entropion 

� Hartziektes 

� Cryptorchidie 

 

 

4. FokReglement 

 

4.1 Het FokReglement is aangepast voor wat betreft de Gezondheidsregels en het Beleidsplan Fokkerij 
Wetterhounen 2012-2025. 

4.2 Dit FokReglement wordt ter goedkeuring aangeboden aan de BALV van 19 maart 2012 en als bijlage 
bijgevoegd. 



 

5. Basis Inkruisen 

 

5.1 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. 

 

5.2 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. 

 

5.3 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. 

 

5.4 Niet in het NHSB geregistreerde teven die een goed Wetterhounuiterlijk en -karakter hebben worden 
benaderd om zich aan te melden voor inschrijving in het Hulpboekregister. 

 

6. Raszuiverheid 

 

6.1 De raszuiverheid moet per jaargang minimaal 80% zijn. 

 

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

 

6.3 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. 

 

6.4 Dit raszuiverheidsprincipe  wordt in alle jaren van dit Beleidsplan Wetterhounen 2012-2025 op deze 
wijze gehanteerd.  

 

7. Openstellen Hulpboeken 

 

7.1 Het hulpboek wordt geopend voor: 

� Teven die voldoen aan de Rasstandaard en niet zijn geregistreerd in welk Stamboek in welk land dan 
ook. Deze worden in het G-0 register opgenomen. 

� Nakomelingen van Reuen die door de NVSW zijn geselecteerd en die gepaard zijn aan geselecteerde, 
in het NHSB geregistreerde wetterhounteven. Deze worden in het G-1 register opgenomen. 

� Nakomelingen van de hierboven genoemde honden. 

 

7.2 Honden die in het Hulpboek staan geregistreerd kunnen aan alle show- en jachtwedstrijden deelnemen 
en alle kwalificaties en titels behalen met uitzondering van de titel Internationaal Kampioen.  

 

7.3 Honden die in het hulpboek opgenomen willen worden moeten: 

� Goedgekeurd worden door de Aangewezen Jury. 



� Gechipt zijn. 

8. Druppelmethodiek en Inzet Reuen 

 

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

 

8.2 Gezorgd wordt dat er altijd 100% raszuivere Wetterhouncombinaties beschikbaar blijven en ook 
gerealiseerd worden. Hiertoe wordt jaarlijks verslag gedaan in het jaarverslag van de Wetterhounfac.  

 

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

 

8.4 Om de gezondheidsrisico’s te kunnen beheersen wordt aan wetterhounreuen die minimaal drie nesten 
hebben gebracht 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 

 

8.5 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 dekreuenelijst staan. 

Dit sperma is eigendom van de NVSW en kan alleen in opdracht van de NVSW worden gebruikt. 

 

 

9. Aangewezen jury 

 

9.1 Het hele proces wordt begeleid door de Aangewezen Jury die de volgende taken heeft: 

� Aankeuren Teven die ingeschreven willen worden in het Hulpboek 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 Wetterhounfac bepalen welke nakomelingen uit de eerste generatie worden toegelaten 
tot de fokkerij en ingeschreven worden in het Hulpboek. 

� 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 Wetterhounfac welke dieren uit de tweede generatie toegelaten 
zouden moeten worden tot de fokkerij. 

� Jaarlijks een verslag uitbrengen over haar bevindingen in relatie tot dit Beleidsplan. 

 

9.2 Voorafgaand aan de keuring van de eerste generatie nakomelingen wanneer de nakomelingen ca 18 
maanden oud zijn vergaderen Wetterhounfac en Aangewezen Jury gezamenlijk om de gezondheidssituatie te 
bespreken en om het maximaal aantal toe te laten dieren te bepalen.  

 



9.3 Na afloop van de keuring van de eerste generatie nakomelingen wanneer de nakomelingen ca 18 
maanden oud zijn vergaderen de Wetterhounfac en de Aangewezen Jury gezamenlijk om definitief te bepalen 
welke nakomelingen worden toegelaten tot de fokkerij en ingeschreven worden in het Hulpboek. 

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

 

9.5 Tot lid van de Aangewezen Jury kunnen door de NVSW personen worden benoemd die als rasspecialist 
op de keurmeesterslijst van de RvB staan. 

 

9.6 De Aangewezen Jury worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen twee keer worden 
herbenoemd. 

 

9.7 Bij aanvang in 2012 is de samenstelling als volgt 

 

Mevr. W. de Vries-Hoogland aftredend 2013 

Mevr.  R. Lochs-Romans  aftredend 2014 

Mevr.  M. Wielhouwer  aftredend 2015 

Dhr. W. Arxhoek   aftredend 2013 

Dhr. J. Andringa   aftredend 2014 

Dhr. G. Hulzebos   aftredend 2015 

 

 

10. Procedure Selectie Rassen en Reuen 

 

10.1 De rassen worden geselecteerd door de deelnemers aan het WetterhounFokkersBeraad na een 
presentatie van de Wetterhounfac. Het staat leden  vrij om rassen voor te stellen op dit speciaal belegde 
WetterhounFokkersBeraad.  

 

10.2 De reuen worden geselecteerd door de Wetterhounfac en de eigenaar van de teef. 

 

10.3 Bij de presentatie van de Rassen worden alle aspecten van de rasstandaard van de wetterhoun: 
karakter, bouw, vacht, krulstaart, jachtaanleg meegenomen. 

 

10.4 De leden kiezen door middel van schriftelijke stemming. Er wordt beslist bij meerderheid van stemmen. 

 

10.5 Bij staken van stemmen wordt overgestemd. Staken de stemmen dan weer dan beslist de 
Wetterhounfac. Staken ook in de Wetterhounfac de stemmen dan beslist de voorzitter van de Wetterhounfac. 

 

10.6 Ieder jaar wordt er een speciaal FokkersBeraad bijeengeroepen om deze keuze te maken: 

� April 2012 wordt beslist welke 2 rassen in 2012 worden ingezet 

� November 2012 wordt beslist welk 2 rassen in 2013 worden ingezet. 

� November 2013 wordt beslist welk ras in 2014 wordt ingezet 

� Etc 

 



10.7 De Raad van Beheer 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. 

 

10.8 De Wetterhounfac onderhoudt de contacten met de betrokken Rasverenigingen en zorgt ervoor dat de 
benodigde informatie tijdig beschikbaar is  voor de leden. 

 

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

 

10.10 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. 

 

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

 

11. Fokkers 

 

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

 

11.2 De fokkers kunnen zich aanmelden na de onder 10.9 genoemde oproep. 

 

11.3 De fokker betaalt geen dekgeld, dat doet de NVSW. 

 

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

 

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

 

11.6 Alle dierenartskosten rondom de dekking, dracht en zoogperiode  zijn voor rekening van de NVSW., 
uitgezonderd de dierenartsenkosten die door de toedoen of nalatigheid van de fokker zijn veroorzaakt. 

 

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

 

11.8 De fokker heeft nestkeuze om een pup aan te houden. 

 

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

 

11.10 De fokker ontvangt € 300,00 vergoeding voor elke afgeleverde pup. 

 

11.11 De fokker zal met zijn teef meewerken aan de Fokkersdagen. 



 

11.12 In een ‘Overeenkomst deelname aan het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025’ worden alle 
afspraken met de fokker uitgewerkt en vastgelegd. 

12. Eerste Generatie ( F1) 

 

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

 

12.2 Het Bestuur heeft de voorzitter van de Wetterhounfac aangewezen als de persoon die de honden uit 
deze generatie op naam heeft en beheert. In een ‘Overeenkomst deelname aan het Beleidsplan Fokkerij 
Wetterhounen 2012-2025’ worden alle afspraken met de fokker uitgewerkt en vastgelegd is deze functie met alle 
rechten en plichten vastgelegd en geregeld. 

 

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

 

12.4 De Wetterhounfac 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. 

 

12.5 Na de tweede Fokkersdag beslissen Wetterhounfac en Aangewezen Jury tezamen welke honden 
toegelaten worden tot de Fokkerij.  

 

12.6 De toegelaten honden worden ingeschreven in het Hulpboek.  

 

12.7 De niet toegelaten honden worden niet ingeschreven in het Hulpboek en worden zonder stamboom 
verkocht. 

 

12.8 In In een ‘Overeenkomst deelname aan het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025’ worden alle 
afspraken met de fokker uitgewerkt en vastgelegd. Specifiek wordt 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. 

 

13. Tweede Generatie  (F2) 

 

13.1 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. 

 

13.2 De honden worden door de Aangewezen Jury beoordeeld en die geeft een fokadvies. De Wetterhounfac 
zal dit advies volgen. 

 

13.3 De honden moeten vervolgens ook voldoen aan het dan geldende FokReglement. 

 



13.4 De Aangewezen Jury en de Wetterhounfac rapporteren jaarlijks over hun bevindingen ten aanzien deze 
generatie. 

 

14. Verantwoording en Voortgang 

 

14.1 De Wetterhounfac rapporteert jaarlijks in haar jaarverslag over de voortgang van het Beleidsplan. 

 

14.2 De Aangewezen Jury rapporteert jaarlijks over haar bevindingen. 

 

14.3 Beide rapportages worden  in de ALV gepresenteerd en toegelicht. 

 

14.4 De Wetterhounfac organiseert minimaal 1 keer per jaar een FokkersBeraad waar het Beleidsplan 
Wetterhounen 2012-2025 en de ontwikkelingen daarin worden besproken. 

 

14.5.1 Aanpassingen van het Beleidsplan Wetterhounen 2012-2025 moeten in een ALV worden bekrachtigd en 
vervolgens aan de Raad van Beheer ter fiattering worden voorgelegd. 

 

Aldus vastgesteld in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de NVSW van 19 maart 2012. 

 


