Variatie in hondenrassen

Honden fokken met de
handrem erop
'Het initiatief kwam begin jaren zeventig van Riek Barkman',

En als zich lichamelijke problemen openbaren, zoals allergieën

herinnert Fredie van der Giessen zich. 'Zij wilde graag de

of losse knieschijven, dan halen we die honden direct uit het

Hollandse Smoushond terugfokken, die rond de Tweede

fokprogramma. We proberen ook te werken aan een "vrolijk,

Wereldoorlog helemaal was verdwenen. Het is immers één

vriendelijk en vrij" karakter.'

van de negen originele Nederlandse hondenrassen. Rond 1980

Van der Giessen is blij dat de hype uit de jaren zeventig rond

ben ik met haar gaan samenwerken. En waarom? Puur omdat

de Disneyfilm Benji, en vooral de populaire televisieserie

wij daar aardigheid in hadden. Niets meer en niets minder.'

Boomer uit de jaren tachtig voorbij is. 'Fokkerij brengt niet

Tegenwoordig is Van der Giessen nog steeds bestuurslid

altijd het beste in mensen naar boven. Op het moment dat

van zowel de rasvereniging, als van de Stichting Terugfok-

iedereen zo’n leuk "boomerachtig" hondje wilde hebben,

programma Hollandse Smoushond. 'Die splitsing in twee

werden sommige fokkers hebzuchtig. Fokkerij van zuivere,

clubs is cruciaal om geen gedoe te krijgen', stelt Van der

gezonde honden betekent dan ook vaak dat je de rem erop

Giessen. 'In de fokkerij van andere hondenrassen kan veel

moet houden.'

geld omgaan. Door de fokkerij onafhankelijk te reguleren
houden we de zaken zuiver. We proberen broodfokkerij zoveel
mogelijk te voorkomen. Fokkers mogen ook niet meer dan
de kostprijs voor een pup rekenen: driehonderd euro.

Rassenlijst Nederlandse hondenrassen
Omvang en status van de Nederlandse hondenrassen (data van 2014)
Ras

Aantal teven

Populatiestatus *

Inteelttoename **

Drentse Patrijshond

2.500

normaal

hoog

Hollandse herder (korthaar)

1.100

kwetsbaar

gering

Hollandse herder (langhaar)

430

bedreigd

hoog

Hollandse herder (ruwhaar)

250

bedreigd

matig

600

bedreigd

matig

normaal

matig

bedreigd

te hoog

normaal

hoog

bedreigd

hoog

normaal

hoog

bedreigd

te hoog

Hollandse smoushond
Kooikerhondje

2.500

Markiesje

600

Nederlandse schapendoes

2.000

Saarloos Wolfhond

400

Stabyhoun

2.000

Wetterhoun

500

Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines In Vivo Conservation, 2012)
* Risicostatus op basis van
aantal volwassen vrouwelijke dieren:

** Risicostatus op basis van
inteelttoename per generatie:		
		

> 2.000

normaal 		
< 0,25 %
gering

(slechts af en toe een erfelijke aandoening)

< 2.000

kwetsbaar

0,25 - 0,5 %

matig

(erfelijke aandoeningen komen voor)

< 1.000

bedreigd

0,5 - 1 %

hoog

(erfelijke aandoeningen komen frequent voor)

< 100

kritiek

>1%

te hoog

(opeenstapeling van erfelijke problemen)

-

-

(onbekend)

Spelende kooikerpups
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