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            kruisen om de verwantschap te verlagen bij de Wetterhoun 
               … een gecontroleerd beheersbaar proces.. 
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Historie vh ras: 

 

eeuwenlang aanwezig 

in kynologie sinds 1941 

erkende vereniging 1947 

2010: 124 pups  

ca 1000 wetterhounen in nederland. 
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huidig probleem: 

 

een combinatie van hoge inteelt, 
inteeltdepressie op vruchtbaarheid 
en circulerende erfelijke gebreken.  
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proces aanpak: 

 

•  gesprek RvB nov 2009 

•  discussiemiddag voor fokkers jan 2010 

•  strategiedag SZH voor FAC 

•  ALV april 2010 

•  drie fokkersbijeenkomsten ( juni-sept-jan) 

•  interne nieuwsbrieven, website 
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Data verzamelen: 

 

Fokmatrix 
( alle teven x alle reuen) 

Gezondheidsmatrix 
(alle ziektes/gebreken, radar analyse) 

Vruchtbaarheidsontwikkeling 
( aanbod/inzet/aanwas) 
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conclusie tav inteelt: 

 

geen enkele combinatie lager dan 31% 

gemiddeld rond de 35% 

toename inteelt per jaargang ca 1-3 % 

alle dieren onderling verwant 

geen oplossingen binnen het ras. 
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conclusie gezondheid & vruchtbaarheid 

 
elke combinatie draagt risico’s 

geen vrije combinaties mogelijk 

 

Vruchtbaarheid 2010 

aangemelde teven   : 45 

loopsheid problemen   : 4 

dekking mislukt    : 8 

dracht mislukt    : 8 

nog niet loops    : 4 

nesten                   : 21 
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Pups 2010 

 
aangeboden teven  : 41 

nesten    : 21 

Pups    : 107  

bruto aanwascoëfficient : 2,60 

Gestorven na geboorte : 13 

Inmiddels erfelijk gebrek : 14 

Netto aanwas   : 80  

Netto aanwascoëfficient  : 1,95 

Teven pups        : 37  
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Uitgangspunten nieuw FokBeleid: 
 

alleen op vrijwillige basis 
er blijven altijd 100% Wetters 

raszuiverheid per jaargang minimaal 80% 
inkruisen gebeurt aan de rand van het ras 

van eigenaren fokkers maken 
fokkers actief ondersteunen 
ras in alle facetten promoten 

 



       fokbeleid Wetterhounen 2010-2025 

Wat gaat er gebeuren: 
 

Hulpboeken/bijlagen open voor lookalike teven 

 

Looptijd tot 2025 

 

Druppelmethodiek: druppelsgewijs vreemd bloed 
toe laten en bij voldoende perspectief 

gecontroleerd toe te laten in de populatie. 

 

Fokkerscursus en CommunicatiePlan 
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Inkruisen vreemde rassen 
 

in 8 opeenvolgende jaren 
  

10 reuen  
 

uit 6 rassen gebruiken. 
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proces inkruisen 
 

een ras selecteren 
daaruit een gezonde reu selecteren 

die reu één keer inzetten 
pups 18 maanden volgen 

selectie inzetten F1 fokmateriaal 
bij gebleken geschiktheid en ontbreken van erfelijke 

ziekteaandoeningen reu opnieuw inzetten tot een maximum van 
4 keer. 

in het aller positiefste scenario kun je dan 40 nesten krijgen in 15 
jaren 

in ieder geval krijg je 10 nesten in  8 jaar tijd 
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Randvoorwaarden: 

 

pups blijven eigendom vereniging 

afspraken met fokkers en kopers 

voedings sponsoring voor moeder en pup 

alle extra kosten voor de vereniging 
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Aangewezen jury: 
 

goedkeuren in te zetten reu 
nestbezoek 4 en 7 weken 
keuren F1 op Fokdagen 

samen met Fac bepalen inzet F1 dieren 
keuren F2 dieren 

fokadvies F2 dieren 
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FokBeleid 100% Wetterhounen 

 

blijft  in principe gelijk aan huidige 

selecteren op voorkomen van ziektes 

sperma van reuen opslaan 

kort op het ras zitten om verdere 
aantasting snel te signaleren. 
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Totaalkader voor ALV 
 

Plan van Aanpak 
Fokreglement 

Convenant RvB 
Contracten met fokker,koper en beheerder 

Convenant andere rassen 
Exploitatie Overzicht hele traject 

Fokkerscursus  
CommunicatiePlan 
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Fokkerscursus per najaar 2011 

 

2 zaterdagen theorie 

3 avonden praktijk 

gericht op kennis en vaardigheden 
rondom fokken. 
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CommunicatiePlan 

 

Dag van de Friese Honden 

zorgen dat er kennis komt over het FokBeleid 

zorgen dat de Wetterhoun positief in het 
nieuws komt en blijft 

een internationale website 

journalisten informatiepunt 
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Stand van Zaken: 

 

Juni ALV 

 

in FokkersBeraad 85 % voor 
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       vragen ??? 

        een gecontroleerd beheersbaar proces. 


