Erratum/Corrigendum
Boek ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’,
1e druk 2018
Boekdeel De Nederlandse Schapendoes
Pagina 209
‘In 2000 is zij tot erelid benoemd van de rasvereniging.’
Mevrouw Schneider is niet benoemd als erelid van de Vereniging De Nederlandse Schapendoes.

Boekdeel Het Markiesje – pagina’s 231 tot en met 249.
Pagina’s 231 - 249
Titel bovenaan elke pagina: ‘Het Hollandsche Markiesje’
De officiële benaming van het ras is ‘Het Markiesje’.
Pagina 236
‘In deze kennel heeft Mia ‘Epagneul Nains’ en ‘Epagneul Phalènes’ (Vlinderhondjes) gefokt.’
De officiële benaming is ‘Epagneul Nain Continental, Papillon ’ en ‘Epagneul Nain Continental,
Phalènes’.

Pagina 244
‘Er wordt druk gewerkt aan de aanvraagprocedure voor de internationale erkenning van het ras
door de FCI.’
In het verleden is gewerkt om te komen tot een aanvraagprocedure voor de internationale erkenning
van het ras door de FCI. De aanvraag is in 2009 door de Raad van Beheer gedaan. Deze is toen door
de FCI afgewezen. Op dit moment (2018) zijn er geen initiatieven voor een nieuwe aanvraag.

Pagina 244
“[..]in 2017 zijn er nog ongeveer 850 Markiesjes in leven.’
De meningen over de aantallen lopen uiteen. Een andere schatting (in juni 2015) geeft ca. 1.200
Markiesjes.
Pagina 245
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‘Nu, in 2017, wordt het clubblad uitgebracht onder redactie van Gerdien Blom met 5
medewerkers.’
Mevrouw Blom is geen eindredacteur. Nu, in 2017, bestaat de redactie uit 5 personen.
Pagina 246
‘Echter, voor export is het nog te vroeg.’
In de afgelopen jaren zijn er wel honden, zowel reuen als teven, naar het buitenland geëxporteerd.

Pagina 247
‘Aangetekend hierbij wordt dat de PRA test geldig is voor 1 jaar.’
Het betreft hier geen PRA-test maar een prcd-PRA test, een DNA-test die maar eenmalig uitgevoerd
hoeft te worden.
Pagina 248
‘Vervolgens wordt het ras de laatste jaren geplaagd door een mysterieuze afwijking, die in een
later stadium, na de vondst van het muterende gen, paroxyismale dyskinesie (PD) wordt genoemd.
Deze afwijking is waarschijnlijk veroorzaakt door het inkruisen van look-alikes.’
Het gaat om een gemuteerd gen, niet om een muterend gen.
De correcte benaming van de ziekte is paroxismale dyskinesie.
‘Vervolgens wordt het ras de laatste jaren geplaagd door een mysterieuze afwijking, die in een
later stadium, na de vondst van het muterende gen, paroxyismale dyskinesie (PD) wordt genoemd.
Deze afwijking is waarschijnlijk veroorzaakt door het inkruisen van look-alikes.’
Tussen 2003 en 2016 wordt het ras geplaagd door een toen nog onbekende vorm van neuropathie,
een zeer serieuze aandoening aan het zenuwstelsel die veelal ernstig lijden veroorzaakt. Na de
vondst van het gemuteerde gen is dit geïdentificeerd als paroxismale dyskinesie (PD). We weten nu
dat het een recessieve ziekte betreft en doordat er een DNA test is ontwikkeld hoeft er nooit meer
een lijder geboren te worden. De mutatie is zeer waarschijnlijk al sinds de begindagen van het
stamboek in de populatie aanwezig. Alle gemeenschappelijke voorouders van de PD-lijders zijn
geboren voor 1996 en alle founders onder hen zijn geboren voor 1989. Door gebruik van inteelt en
het veelvuldig inzetten van een klein aantal individuen heeft het gen zich door de populatie kunnen
verspreiden. De Nederlandse Markiesjes Vereniging waakt er nu voor een nieuwe nare verrassing als
deze te krijgen door de inteelt zoveel mogelijk te beperken en meer vers bloed in de populatie toe te
laten.
‘Vreemd is dat het bestuur nu aan de leden het volgende heeft voorgesteld: “Slechts bij hoge
uitzondering zullen lijders worden ingezet voor de fok, onder strikte voorwaarden. De
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besluitnemen hiertoe gebeurt door het bestuur na goed gemotiveerd advies van de
gezondheidscommissie”. De oud-leden, van wie er één erelid is en een draagster van de Gouden
Erespeld van de Raad van Beheer, zijn zeer gekant tegen dit voorstel. Ook bij de auteur van dit
boekdeel komt dit voorstel enigszins eigenaardig over, omdat Markiesjes met deze ziekte zelden
volwassen worden.’
De aangehaalde uitzondering is een uitzondering die voor meerdere defecten al in het oude VFR
staat vermeld. Deze uitzondering is in een aanpassing van het VFR zelfs nog aangescherpt. De NMV
heeft met meerderheid van stemmen een voorstel daartoe aangenomen. De Raad van Beheer heeft
hieraan zijn goedkeuring gegeven.
Pagina 249
‘De controverse tussen het bestuur en de oud-leden is inmiddels (2017) zo hoog opgelopen dat er
een scheiding is ontstaan in de eens zo bloeiende rasvereniging. [..]De oud-leden hebben een
‘Belangengroep welzijn Markiesjes’ opgericht, waar fokkers zich kunnen laten informeren over de
situatie van het Markiesje.’
Van een scheiding binnen de vereniging is geen sprake. Er is ook geen sprake van een controverse
tussen het bestuur en (oud)leden. De ‘Belangengroep welzijn Markiesjes’ is een groepje op social
media zonder officiële status en is geen gesprekspartner van de Raad van Beheer, in tegenstelling tot
de officieel aangesloten rasverenigingen. De Raad van Beheer verwijst voor alle zaken, inclusief het
fokken van het Markiesje altijd naar de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen.

Boekdeel Saarlooswolfhond – pagina’s 282 tot en met 315.
In het deel over de Saarlooswolfhond zijn onvolkomenheden geslopen. De Raad van Beheer, als
eindverantwoordelijke voor de uitgave heeft besloten het volgende erratum/corrigendum toe te
voegen.

Pagina 286
‘Gerard van Franschenum.’
De naam van de stamvader van de Saarlooswolfhond is onjuist. Dit moet zijn: Gerard von
Transrhenum.

Pagina 287
‘Dr. A.L. Hagendoorn, secretaris van de Nederlandsche Zoötechnische Vereniging’.
Dr. Hagendoorn was secretaris van de Nederlandsche Genetische Vereniging.
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‘Het is mogelijk, maar moeilijk te achterhalen dat Saarloos meer Duitse herdershonden heeft
gebruikt voor de fokkerij teneinde de genenpool te vergroten. Gelet op de tijdspanne kan het
onmogelijk alleen Gerard zijn geweest die het vaderschap kan opeisen.’
Naast Gerard zijn ook zijn dochter en zoon, Dela en Max van de Kilstroom ingezet.

Pagina 288 e.v.
In de tekst wordt diverse malen gerefereerd aan het boek ‘Een hond in wolfskleren’.
De titel is meerdere keren onjuist weergegeven als ‘Een wolf in schaapskleren’.

Pagina 295
‘Welnu in de laatste jaren blijkt Saarloos slechts één enkele reu ingezet te hebben…’
Dit blijken meerdere reuen te zijn geweest.

Pagina 296
‘Het tweede boek ‘Een wolf in schaapskleren’ is geschreven in opdracht van de tweede
rasvereniging, de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden.’
De juiste titel is ‘Een hond in wolfskleren’ en is niet in opdracht van de AVLS geschreven, maar op
eigen initiatief van de auteurs.
Pagina 299/300
‘Citaat uit het boek ‘Een hond in wolfskleren: ’
Hier is het gebruik van het citaat niet juist. Dit is een eigen passage van de auteur.
Pagina 300
‘Door de splitsing zijn er nog minder honden overgebleven voor de fokkerij’.
Er zijn niet minder honden overgebleven voor de fokkerij, zij zijn verdeeld over de NVSWH en de LSS.
‘Nu de Raad van Beheer een vereniging van Verenigingen is geworden (2002) is zij verplicht, mits er
geen zwaarwegende bezwaren zijn, om rasverenigingen die zich aandienen om lid te worden, als
lid aan te nemen.’
De uitsluitingsregel van 1 rasvereniging per ras werd door de NMa verboden op grond van de
Mededingingswet. Deze uitsluitingsregel voldeed niet aan de erkenningsregeling.
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‘Mevrouw Marianne Eggink wordt de eerste voorzitter van de AVLS’.
Mevrouw Eggink was de eerste secretaris. De eerste voorzitter was de heer Jan Dirkzwager.
‘Echter, beide rasverenigingen gaan al 30 jaar een gescheiden weg. Hoe goed zou het voor het ras
zijn, voor wat betreft de fokkerij, als er op enigerlei vorm van samenwerking kan worden
aangestuurd.’
De vermelde tijdsduur is niet juist. De AVLS werd in 2006 opgericht en heeft diverse malen
samenwerking met de NVSWH voorgesteld.
Pagina 302
‘De NVSWH verwijt de AVLS dat zij, in het verleden, al kruisingen hebben toegepast, waardoor het
juiste type verloren dreigt te gaan. Hun argument is dat de Saarlooswolfhonden, die zijn gefokt
onder auspiciën van de AVLS, steeds meer gaan lijken op de ‘Tsjechoslowaakse Wolfhond’ of soms
op een ‘Duitse Herdershond.’
De AVLS heeft (als enige rasvereniging van Saarlooswolfhonden) meteen na oprichting DNA van alle
fokdieren afgenomen en opgeslagen. De verwijten vanuit de NVSWH dateren van voor de oprichting
van de AVLS in 2006 en waren niet tegen de AVLS gericht.
‘Door vermeende kruisingen’ zouden er wellicht mogelijkheden ontstaan voor de NVSWH om eens
een hond uit een dergelijke lijn in te kruisen en andersom, waardoor de genenpool, die ook bij de
AVLS bedenkelijke vormen aanneemt, kan worden vergroot zonder al te veel aan type te
verliezen.’
‘en andersom’ kan in deze passage weggelaten worden, aangezien er door de AVLS al met honden
van NVSWH is gekruist.

