Welkom tijdens het Symposium Verwantschap
Dames en heren,
We hadden er geen Diana Ross, geen Madonna en geen Eagles voor nodig om onze zaal in nog geen
twee dagen uitverkocht te krijgen. Geen zinderende muziek, geen Champions League Finale, geen
WK Schaatsen, maar droge kost was goed voor een uitverkocht podium. En we hadden een zaal die
dubbel zo groot was, kunnen vullen.
Blijkbaar, dames en heren, is dát waar we het vandaag over gaan hebben dan ook beslist geen droge
kost, maar leeft het in de hondenwereld als nooit tevoren.
Vandaag krijgt u inzicht in de resultaten van het project verwantschap dat de afgelopen tijd onder
leiding van de wetenschappers Kor Oldenbroek en Jack Windig van de Wageningen Universiteit is
ontwikkeld met intensieve hulp van drie van onze aangesloten leden, de Golden Retriever Club
Nederland, de Algemene Vereniging voor liefhebbers van Saarloos Wolfhonden en de Nederlandse
Teckelclub. Verenigingen die zich – elk vanuit hun eigen kunde en problematiek – ten volle hebben
ingezet om dit project te laten slagen. Mede dankzij hen – WUR en de Rasverenigingen - is dat
gelukt! Chapeau en een groot applaus!
Dames en heren, het eerste zichtbare resultaat van het project verwantschap was al het boek “het
fokken met rashonden” dat we precies een jaar geleden mochten presenteren. Laagdrempelig te
verkrijgen via een gratis download van onze website, of een hardcopy tegen kostprijs te bestellen.
Duizenden hebben het boek al in huis of op hun Ipad of laptop! Ik ben er trots op hiervoor het
voorwoord geschreven te hebben want het boek geeft je op een heldere en voor iedereen
begrijpelijke wijze inzicht in de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de
kans op erfelijke aandoeningen. Ik beveel het nogmaals van harte bij u aan. Voor de prijs hoeft u
het niet te laten! We hebben wat dozen meegenomen, het is vandaag tegen gereduceerd tarief (€
20 ipv € 24,95) verkrijgbaar bij mijn collega’s dit onder het motto op = op).
Het tweede zichtbare resultaat - de vertaalslag van het project verwantschap naar de fokkerij wordt u vandaag gepresenteerd. Ook wordt u meegenomen in de mogelijkheden die u straks als
rasvereniging of fokker heeft om met behulp van nieuwe software inzicht te krijgen in de
verwantschappen binnen uw fokkerij. Zoals het boek zal ook die software klantvriendelijk,
laagdrempelig en begrijpelijk moeten zijn! Ik heb er alle vertrouwen in dat de WUR daar met onze
drie pilot verenigingen als klankbord, in geslaagd is.
De stap die we vandaag zetten, dames en heren, is geen gemakkelijke. Al vele jaren lang is er
discussie over inteelt, lijnteelt, outcross. Fokkers, verenigingen, keurmeesters, wetenschappers,
dierenartsen…Haast iedereen heeft er een mening over! Kreten zoals “als je maar weet wat je doet
is inteelt best goed” en “Gebruik die kampioen zo vaak mogelijk omdat je dan veel mooie pups
krijgt” tot “je zou vaker een reu van een heel ander ras moeten gebruiken” maken de discussie, ook
vandaag weer (let op mijn woorden) levendig.
We zetten dan ook vandaag een grote stap in de technische mogelijkheden die het ons mogelijk
maken om inzicht te krijgen in de keuzes die we maken bij de combinaties van reu en teef. De
techniek loopt vooruit en biedt ons de kans om ook de knop in ons hoofd en misschien wel ons hart
om te zetten! Technisch kan, maar nu nog in onze geest! En dat zal niet altijd gemakkelijk zijn…
Die knop moet om dat het gebruik van die kampioen geen enkele garantie biedt op mooie en vooral
gezonde pups, die knop dat we ook wel eens een reu mogen kiezen die niet altijd op de eerste
plaats staat maar goede fokeigenschappen heeft en een prima bijdrage kan leveren aan de
populatie, die knop dat het niet allemaal nog kleiner, compacter, korter of groter en zwaarder
moet, maar dat honden met minder overdrijvingen een veel gemakkelijker leven hebben.
Graag willen wij – ik spreek namens bestuur, directie en medewerkers van de Raad van BeheervB –
die discussie met u aangaan.
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Wij zijn dan ook een groot voorstander van een verbreding van de genenpool en verantwoorde
combinaties waarbij gekozen is op basis van een verantwoorde verwachtschapsberekening en willen
graag samen met onze aangesloten leden kijken hoe we dat in de toekomst als voorwaarde binnen
onze fokregels zouden kunnen gaan opnemen.
Gezondheid en welzijn van onze beste vriend, de hond, is namelijk een groot goed. En hoewel we
veel te vaak de afgelopen tijd in de maatschappij vanuit de juridische kant te horen krijgen dat de
hond onder de categorie “goederen” met de aankoop van een wasmachine gelijk gesteld dreigt te
worden, moet ik er niet aan denken dat mijn honden waar ik zo van hou, zich jaren lang door hun
leven moeten “vechten” omdat ze niet goed kunnen lopen, ademen, zien of de hele dag jeuk
hebben! Dat doe ik mijn beste vriend niet aan!
Gelukkig vind ik in u een prima gezelschap om deze discussie vanmiddag aan te gaan!
Deze belangrijke stap in de kynologie zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze partners die wij
hebben gevonden in het Ministerie van Economische Zaken waaronder dierenwelzijn gepositioneerd
is en dit project mede gefinancierd heeft en de Wageningen Universiteit die het vele werk heeft
verricht. Graag wil ik Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het Ministerie
mijn oprechte dank uitspreken voor het vertrouwen dat hij ons – de Nederlandse Hondenwereld –
geeft. Het is niet gemakkelijk om – in een tijd waarin de fokkerij van rashonden negatief kritisch op
een weegschaal wordt gelegd en de politieke druk steeds groter wordt om vergaande maatregelen
te nemen – te vertrouwen op die partner uit het veld. Henri Kool en zijn collega’s doen dat wel. Met
ons beleidsplan voor een gezonde en sociale rashond, de vele belangrijke besluiten die onze leden
de afgelopen twee jaar nagenoeg unaniem op gezondheidsgebied hebben genomen, de verbreding
van genenpools in enkele nationale rassen én de afronding van het project verwantschap, hopen wij
het vertrouwen dat jullie in ons stellen niet te beschamen en jullie te laten zien dat het ons menens
is met het bevorderen van de fokkerij van gezonde en sociale rashonden.
Dames en heren, ik ga afsluiten, maar kan dat niet doen zonder onze tweede grote partner de
Wageningen Universiteit dank te zeggen voor hun ongelooflijk enthousiaste en intensieve inzet om
dit project met groot draagvlak binnen de pilot verenigingen op de kade te krijgen. Jack Windig en
Kor Oldenbroek, dankzij jullie nimmer aflatende energie is het project geworden tot dat wat er nu
ligt. Een begrijpelijk en interessant boek, een klantvriendelijk softwarepakket en een aanzet om die
knop in onze geest en hart om te schakelen! Hartelijk dank daarvoor!
Dames en heren, graag open ik dit congres met de gedachte dat we alléén veel sneller zijn, maar
sámen veel verder komen! In die zin wens ik u een vruchtbare discussie!
John Wauben
Portefeuillehouder Fokkerij en Gezondheid
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
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Uitreiking bronzen beeld aan Henri Kool
De Raad van Beheer beschikt sinds enkele jaren over een prachtig en uniek bronzen kunstwerk
ontworpen vanuit het logo van onze vereniging en ontsprongen uit de handen van ons bestuurslid –
kunstenaar bij passie – Hugo Stempher. Het beeld symboliseert in mijn ogen dat waar wij voor
staan: een statige, mooie en sound gebouwde hond die door zijn houding gezondheid uitstraalt. Het
beeld wordt slechts zeer sporadisch uitgereikt aan verenigingen, organisaties en personen die een
speciale band hebben met de Raad van Beheer en ons gedachtengoed mee helpen verspreiden en
uitbouwen. Zo ontvangen aangesloten verenigingen die 100 jaar of ouder zijn een beeldje en kregen
in het verleden ons lid van Verdienste, Martin van de Weijer voor zijn talloze jaren intensief en met
passie bezig zijn in de kynologie en ontving prof.dr. Jan Rothuizen, van de Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht deze speciale uitgave bij zijn afscheid aan de
Universiteit als bijzondere dank voor zijn jarenlange enthousiaste inzet ten behoeve van de
gezondheidsontwikkeling van velerlei rassen.
Graag wil ik vandaag een organisatie met deze speciale beeltenis eren als een partner waarmee we
de laatste jaren in een diepe en respectvolle wijze samenwerken, het Ministerie van Economische
Zaken. De afgelopen jaren is er een hechte band ontstaan die is opgebouwd vanuit onze collega’s
Saar Beelen van het Ministerie en Laura Roest van de Raad van Beheer en die verder is uitgegroeid
naar directie en bestuur/staatssecretaris. In openheid en met respect voor elkaars belangen
bespreken we haast wekelijks knelpunten, uitdagingen en oplossingen. Henri, mag ik jou ons
beeldje overhandigen als een zeer dankbare herinnering aan de wijze waarop jullie onze belangen
proberen te begrijpen en respecteren. Daarbij hebben we gezamenlijk één visie voor ogen: “de
gezonde en sociale rashond. Laten we die samenwerking vooral zo houden en waar mogelijk en
nodig zelfs intensiveren. Onze rassen zijn er bij gebaat!
John Wauben
Portefeuillehouder Fokkerij en Gezondheid
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
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