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Zaterdagmorgen 15 februari jl. verzamelde zich een vijf-

tigtal belangstellenden voor de verdiepingsbijeenkomst
die wederom dobr Kor Oldenbroek en Myrthe Maurice

van de stichting Zeldzame Huisdierrassen (szH)werd ver-

zorgd.

Om 9.30 uur opende de voorzitter van de FBC, Karel Wiegert,

de bijeenkomst. ln vlot tempo behandelde Kor nogmaals de

basisprincipes van de populatiegenetica. Goed duidelijk werd

wat de begrippen inteelt en verwantschap inhouden en wat

de relatie tussen deze twee grootheden is. Ook werd duidelijk

dat er twee soorten verwantschap zijn namelijk:

. VerwantschaP tussen twee dieren

Het laatste getal geeft aan hoe

uniek een bepaald dier ten oP-

zichte van de populatie is. Het stre-

ven naar een lage verwantschaP in

deze zin is even belangrijk als het

beperken van de inteelt in onze

fokkerij. Beide moeten aandacht

hebben, uitsluitend en alleen be-

perking van inteelt zal oP de lange

termijn niet het gewenste effect

meer hebben omdat er dan nau-

welijks minder verwante dieren

meer te vinden zullen zijn.

Myrthe Maurice heeft gebruik ge-

maakt van ons register (ZooeasY)

en heeft door de zeer comPlete en

goed bijgehouden database (com-

pliment voor Madelien Atema) veel

betrouwbare kengetallen kunnen be-

Als u'Onze Drent'wat vaker heeft gelezen, weet u dat er

altijd leuke verhalen in staan over wat we met z'n allen

meemaken met onze Drenten. Verhalen uit het dagelijks

leven, van het trainingsveld, van de vakanties, van...vult u

maar in. we zijn heel blij met alle stukjes die worden inge-

zonden. Het geeft een mooi beeld van de manier waarop

de Drent ons leven verrijkt.

uiteraard zijn we ook heel blij met foto's van al die fotoge-

nieke honden, liefst met korte omschrijving van de situ-

atie. Het hoeft niet altijd een heelverhaal te zijn, een paar

I nformatiebijeenkomst F BC over Populatiegenetr cc

te vinden die minder verwant zijn met het ras. Het is de kurns.

deze zo veel mogelijk voor de fokkerij in te zetten. Het to=-

val wilde dat een van de minst verwante honden van het ra.

Hera, met haar eigenaar Jan Faes uit België was gekomen ol--

deze bijeenkomst mee te makenl

Er is door de beide deskundigen een aantal aanbevelinger-

opgesteld en mogelijk moeten wij toch weer overgaan tc:

fokadvisering als daarom gevraagd wordt door bijvoorbeelc:

beginnende fokkers. De vraag is of de FBC het mandaat krijgl

in deze sturend op te treden. Aan het eind van de bijeenkonrsi

hebben wij dit in kleine groepjes besproken. ln alle groeper-r

werd ook gedacht aan de juridische aspecten. Wie is verant-

woorclelijk als er iets mis gaat? Want de fokker blijft te aller'

formatie en kennis te delen, zodat

er weloverwogen keuzes gemaakt

kunnen worden. Er is voor het be-

stuur en de FBC werk aan de winkel

om tot een goed en breed gedra-

gen fokbeleid te komen. En veel tijd
is er niet meer, oP dit moment is er

zoals gezegd nog kans van slagen.

Ooit zal echter de tijd komen dat de

verwantschap zodanig is toegeno-
men dat er niets anders oP zit dan

lnkruisen van andere rassen. Zo ver

moeten we het niet laten komen.

De presentatie van de informatie-
bijeenkomst is oP de website van

de vereniging (www.drentschePa-

Hera met eigenaar .Jan Faes

:. trijshond.org) voor geregistreerde

leden in te zien. Van harte aanbevo-

len!

zinnen zijn al heel waardevol. Dat maakt het bekijken van

de foto een stuk interessanter. Foto's kunnen ook worden

geplaatst op de website van de vereniging. wilt u de foto's

onbewerkt en in het originele formaat sturen (zoals die

van het fototoestel afkomen). Dan kunnen we ze zo mooi

mogelijk afdrukken en/of op de site plaatsen.

Uw stukjes en foto's zijn van harte welkom in de mailbox:

red acti e@d rentschepatrij shon d.or9.

Foto's voor de website kunt u sturen aan: foto@drentsche-

patrijshond.org

Verwantschap van een dier ten opzichte van de dieren tijde ve ra ntwoord elijk'

van het ras voor ervaren fokkers zullen we doorgaan zoveel mogelijk in'

rekenen. Het blijkt dat ons ras behoorlijk in de gevarenzon.e Bartvanderpol,secretarisFBC
zit, de verwantschap is groot, maar er is een lichtpuntje. Er ztt

toch nog een zekere diversiteit in de lijnen. Er ziin nog honden

Deel uw belevenissen met uw Drent!
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