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De Wetterhoun behouden voor de toekomst 
Maar hoe? 

 
Een woord van welkom was er voor de ruim 40 aanwezigen van Annemarie Lub, de 
gastvrouw die in haar welkomstwoord verwees naar de duurzaamheid van de prachtige ruime 
praktijk, hopende dat we van de Wetterhoun nog vele decennia kunnen genieten, de reden dat 
we hier met ons allen bijeen waren. 
 
Hinke Cnossen, medewerkster van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en eigenaar 
van een Wetterhoun, liet haar kritisch geluid horen over de optie om het stamboek open te 
stellen voor outcross honden. Ervaringen uit de paardenwereld werden aangehaald waarin 
gesteld werd dat veel van het uiterlijk en karakter verloren gaat van het geliefde ras, wanneer 
een ander ras wordt in gekruist. Ook is het volgens mevr. Cnossen helemaal nog niet hopeloos 
met het Wetterhounenras, wanneer je de percentages afwijkingen binnen het ras bekijkt zoals 
deze door de fokadviescommissie zijn berekend. Deze percentages liggen nog aanzienlijk 
lager dan bij het gemiddelde zeldzame huisdierras, waar soms wel sprake is van 30 % van een 
bepaalde afwijking. 
Bovendien zal zich naar de mening van mevr. Cnossen het probleem voordoen dat men de 
eerste generatie honden na de outcross nog wel kwijt zal kunnen aan de kopers, maar dat uit 
de praktijk is gebleken dat het daarna heel moeilijk is nog liefhebbers te vinden. Dus zul je 
weinig fokkers bereid vinden hiermee aan de gang te gaan. 
Zij stelde dat op grotere schaal fokken ( denk aan tenminste 200-300 nakomelingen per jaar) 
beter zou zijn voor het in stand houden van een ras. Dat daarvoor de markt in Nederland niet 
groot genoeg is zal geaccepteerd moeten worden en de visie zal dan meer op het buitenland 
gericht moeten zijn. Mogelijk zou opslag van sperma voor de toekomst een optie kunnen zijn 
om een brede genetische variatie te behouden.  En misschien moest er minder kritisch naar de 
fokdieren gekeken worden om zo geen dieren voor de fokkerij uit te sluiten. 
 
Al snel leverde deze bijdrage tot een open discussie waarin meningen gedeeld werden en 
vragen gesteld en beantwoord werden. 
Na de koffie ging het woord over naar Miranda Wielhouwer, lid van de fac, die graag de 
problemen die zich in de praktijk voordoen wilde uitleggen. 
 
De fokadviescommissie (fac) bemerkt dat het maken van passende combinaties in de fokkerij 
steeds moeilijker wordt en dat meer dekaanvragen niet tot pups leiden. Reuen die niet willen 
dekken, teven die niet opnemen, het komt meer en meer voor.  
Terugkijkend naar de stappen die de fac in de afgelopen decennia heeft genomen om een zo 
gezond mogelijke populatie te houden heeft ertoe geleid dat er gelukkig nog een redelijk 
aantal pups wordt geboren, en dat een echt rasprobleem achterwege is gebleven.  
Dit alles met dank aan het beleid dat de Heer Wallinga begin jaren tachtig opstelde om 
problemen binnen het ras uit te bannen en andere problemen te beperken. 
Dit was de basis van de huidige fokreglementen. Reglementen die in het leven zijn geroepen 
om problemen in de gezondheid te beperken, want ook de mondige puppykoper van 
tegenwoordig wil geen zieke hond. 
Het zo breed mogelijk fokken, zo kan gesteld worden, is de grootste uitdaging van de 
afgelopen jaren geweest. Uit elke combinatie, wordt geprobeerd minimaal twee dieren voor 
de fok beschikbaar te krijgen. 
 



Deze uitleg leverde al meteen heel veel vragen en discussie op.  
Daar de fac in de praktijk niet heel veel opties lijkt te zien voor verbetering van de 
vruchtbaarheid wil ze eens verder kijken naar de optie “outcross”. Een 10-tal rassen passeerde 
de revue, echter geen enkel ras bleek veel gelijkenis met de Wetterhoun te vertonen. Een drie-
tal rassen, de Curly-coated Retriever , de Samojeed en de Hongaarse Kuvasz leek het meest in 
de richting te komen. Voor het openstellen van de bijlage zou een convenant met de Raad van 
Beheer nodig zijn, voorzien van een gedegen uitleg van de problemen en een plan van aanpak. 
Een degelijk onderzoek is nog niet gedaan, al ligt er wel een verzoek bij de Universiteit van 
Wageningen. Ondanks de vele bezwaren onder de fokkers, achten zij het wel zinvol een 
dergelijk onderzoek in te stellen naar het laatste redmiddel, “de Outcross”. De SZH zal 
moeten worden gevraagd om ondersteuning te bieden bij de onderzoeken, naar zowel de 
huidige situatie van het ras, als de mogelijkheden voor de toekomst. 
 
Met de uitkomst van deze discussie is de fac verder aan het denken gezet.  Voor een 
convenant met de Raad van Beheer is de toestemming van de ALV noodzakelijk. Op dit 
moment lijkt het echter niet haalbaar om de outcross gedegen te onderbouwen voor de 
komende ALV.  De fac zal alle ingebrachte ideeën op een rij zetten en op haalbaarheid 
uitzoeken. Tevens zal zij met de SZH proberen om een onderzoek te starten naar de huidige 
populatie. 
 
 
 
 
 


