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Wetterhoun Doutzen haalt namaakwild uit de vaart

weinig genenvariatie vreest. Hoewel er tot
op heden nog geen significante problemen
de kop op hebben gestoken, wil men dit
ook in de toekomst voorkomen.
De laatste spreker was Dick Greve, voorzitter van de fokadviescommissie Wetterhounen van de NVSW. Hij vertelde over
het inmiddels roemruchte fokprogramma
dat men bezig is op te zetten teneinde de
Wetterhoun te behouden. Het ras toonde
bij inventarisatie in 2010 een oplopende
hoge inteelt, een teruggang in vruchtbaarheid en een aantal erfelijke ziektes en
aandoeningen. Om deze redenen trok de
FAC Wetterhounen in 2009 aan de bel en
werd begonnen met het ontwikkelen van
een beleid waarin de genoemde problemen kunnen worden bestreden. Als basis
van het beleid noemde Greve het openstellen van de hulpboeken voor lookalike
teven, het toelaten van vreemd bloed

en een rasspecifieke fokkerscursus voor
beginnende fokkers. Het geheel is omvat
in een plan van aanpak en zal worden
bevestigd door een convenant met de
Raad van Beheer.
Over de wijze van toelaten van vreemd
bloed gaf Greve uitleg. De controleerbaarheid voor zowel leden als autoriteiten
wordt in kaart gebracht, en de beheersbaarheid is groot. Het gehele proces is
gericht op het beperken van risico’s en het
beschermen van raszuiverheid. Het is
overdraagbaar naar opvolgers, ook naar
andere rassen.
Greve legde verder sterk de nadruk op de
noodzaak van het meten van gegevens en
feiten. Feiten zijn zeer belangrijk, omdat
fokkerij vooral emotie is. Meten moet,
stelde hij, zodat duidelijkheid voorop
staat. Daarom worden meldingen van
medische zaken alleen aanvaard als er
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officiële medische verklaringen voorhanden zijn.

Stamboomeisen
Na al deze uiteenzettingen was er discussie
onder leiding van John Wauben, vicevoorzitter Raad van Beheer op Kynologisch
gebied in Nederland. De vragen die volgden, waren vooral gericht op de eisen voor
de ouderdieren voor het verstrekken van
een stamboom. De gedachte hierachter is
dat een stamboom in de toekomst wel
degelijk meer zegt over een hond dan alleen
de afstamming. Men streeft naar het aantoonbaar maken van een specifieke kwaliteit, waarbij ook een eis gesteld zou kunnen
worden aan de inteelt om de gezondheid
beter te garanderen. De tijd zal leren welke
stappen de verschillende rasverenigingen
willen en durven nemen om het aan hen
toevertrouwde ras gezond te houden.=

In deze aflevering van de Oercollectie twee
rassen bij een en dezelfde fokker en dat
komt zelden voor: de Nederlandse Helmduif en de oud-Nederlandse Hoogvlieger
worden door Germ Fokkema al respectievelijk sinds begin jaren zestig en 1974 in
Friesland als vliegduif gefokt. Momenteel
heeft hij tien koppels van de Helmduif
(acht zwart en twee rood), een ras dat hij al
vijftig jaar fokt.
De stam is voor negentig procent afkomstig van Van Feggelen uit Sijbekarspel, die
de duiven ook al decennia fokte (maar op
een gegeven moment als tentoonstellingsduif). Er zijn bij de Vereniging voor de
Vliegduivensport (VDS) nog maar zeven
fokkers die ze houden, ook Fokkema laat
ze elke dag nog los (zie foto).
Van de Hoogvlieger houdt Fokkema zestien koppels aan in de kleurslagen rood en
geel schildgetijgerd en witschild. De vogels

zijn oorspronkelijk afkomstig van de heer
Vinke uit het Friese Garijp, die destijds een
origineel Amsterdams duivenplat benutte
dat hij had meegebracht uit zijn vroegere
woonplaats Haarlem. Haarlem, dertig kilometer buiten Amsterdam, lag destijds
op de route van de Amsterdamse liefhebbers van de duivenvliegsport.
Vanaf ongeveer 1985 werden tentoonstellingsduiven belangrijker dan vliegduiven
en werden andere rassen ingekruist. Fokkema fokte nooit met tentoonstellingsrassen, hij haalde wel fokmateriaal van de
heer Zwafing uit Bad Bentheim (Duitsland), die ook nog een oude vliegstam had.
Deze duiven kunnen nog ongeveer één tot
twee uur (soms langer) in de lucht vliegen
tot op bijna onzichtbare hoogte. Bij de VDS
zijn nog 22 fokkers van dit ras aangesloten.
Fokkema houdt ook al ruim vijftien jaar
Hagenaarduiven aan.

Informatie: Germ Fokkema,
Berlikum, tel. 0518-462406,
e-mail: germj.fokkema@kpnmail.nl.
Vereniging voor Vliegduivensport zie:
www.vliegduivensport.nl.
Oproep: Wie kan er filmpjes voor het
SZH-archief aanleveren van vliegende
Hoogvliegers en Helmduiven?
Stuur deze dan door naar René Zanderink,
heahea@planet.nl.
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