
Schetsen van 
een 

alternatief...
... een hobby onder druk



... een wijde blik verruimd het denken ...



Onze hobby, zoals we die al ruim 100 jaar beoefenen, is vastgelopen.

Geen shows, geen clubdagen, geen uitwisseling van dieren, 

nauwelijks aanwas, externe regels over huisvesting, welzijn ... 

We raken geïsoleerd.

SZH symposium 9 april; wat zijn de consequenties van het fokken 

van zeldzame huisdierrassen binnen krimpende populaties voor de 

rassen, fokkers, keurmeesters...

Hebben we een alternatief?...

Aanleiding...



SWOT-analyse

ZwakteSterkte

BedreigingKans

S W

O T



Zwakte

§ fokkerijregistratie

§ populatiefokkerij

§ concurrentiefokkerij

§ hoge selectiedruk

§ afhankelijk van commerciële sector

Sterkte

§ raskennis

§ fokkerijkennis

§ regulering

§ organisatievermogen

Bedreiging

§ vergrijzing / < aanwas (mens / dier)

§ dierziektes / regelgeving / dierwelzijn

§ geen dierbeoordeling

§ geen dieruitwisseling

§ nauwelijks sociale ontmoetingen

§ beperkt grensverkeer

Kans

§ nieuwe fokkers

§ sociale contacten

§ on-line

SWOT-analyse



Sterkte

BedreigingKans

Confrontatiematrix

Zwakte

BedreigingKans
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Confrontatiematrix

Bedreiging

Zwakte

X

Zwakte

§ registratie

§ populatiefokkerij

§ concurrentiefokkerij

§ hoge selectiedruk

§ afhankelijk van commerciële sector

Bedreiging

§ vergrijzing / < aanwas (mens / dier)

§ dierziektes / regelgeving / dierwelzijn

§ geen ontmoetingen

§ geen dierbeoordeling

§ geen dieruitwisseling

§ beperkt grensverkeer



Confrontatiematrix

Bedreiging

Zwakte

X



Wat kan dan wel?

§ fokkers en liefhebbers moeten samenwerken in kennisoverdracht

§ raspopulaties moeten genetisch vitaal blijven of worden

§ fokdieruitwisseling

§ dierbeoordeling in kleine samenstellingen

§ regelmatige ontmoetingen

§ dierbeoordeling door fokker, liefhebber en keurmeester

§ geen gevaar voor de commerciële houderij



Wat kan dan wel?

Maar eerst nog dit...

§ fokkers en liefhebbers moeten samenwerken in kennisoverdracht

§ raspopulaties moeten genetisch vitaal blijven of worden

§ fokdieruitwisseling

§ dierbeoordeling in kleine samenstellingen

§ regelmatige ontmoetingen

§ dierbeoordeling door fokker, liefhebber en keurmeester

§ geen gevaar voor de commerciële houderij



Is genetische gezondheid meetbaar?

De levensvatbaarheid van een ras of de kans op inteeltdepressie of 

erfelijke gebreken kan afgelezen worden in de toename van de inteelt 

per generatie. 



Is genetische gezondheid meetbaar?

De levensvatbaarheid van een ras of de kans op inteeltdepressie of 

erfelijke gebreken kan afgelezen worden in de toename van de inteelt 

per generatie. 

Het voortbestaan van een populatie komt in gevaar als de 

inteelttoename meer is dan 1% per generatie, en is kwetsbaar wanneer 

deze boven 0,5% ligt. 

De FAO-richtlijnen gaan ervan uit dat voor een duurzaam beheer de 

inteelttoename beneden de 0,5% dient te blijven. 

Bij een hogere inteelttoename dan 0,5 % is een actief fokbeleid gericht 

op het terugdringen van de inteelttoename gewenst en is zeker vereist 

wanneer deze hoger dan 1,0 % is. 

Toename van inteelt is een maat voor het risico op negatieve effecten 

van inteelt (erfelijke aandoeningen en inteeltdepressie). 



Bij een sekse-ratio anders dan 1:1, en een volledige voortplanting, is de 

effectieve populatieomvang gelijk aan de werkelijke. 

In onze fokkerijpraktijk is deze veelal kleiner is dan de werkelijke. 

Voor de Effectieve Populatiegrootte geldt de formule: Ne = 4MV/(M+V)

Ne = effectieve populatieomvang

M = aantal mannelijke dieren en

V = aantal vrouwen dat meedoet aan de voortplanting

M V N NE Ne%

50 50 100 100 100%
40 60 100 96 96%
30 70 100 84 84%
20 80 100 64 64%
10 90 100 36 36%
5 95 100 19 19%
1 99 100 4 4%
100 500 600 333 56%
250 2.500 2.750 909 33%

Effectieve populatiegrootte



De FAO, de SZH, CGN en verschillende stamboeken van landbouwhuisdierrassen 

hanteren als veilige grens een waarde van <0,50%.

Een inteelttoename per generatie hoger dan 1% wordt als bedreigend beschouwd 

voor de instandhouding van een ras.

Voor deze situatie geldt de formule: IG = 1/(8*M)+1(8*V)

M V N NE Ne% Inteelttoename 
generatie

50 50 100 100 100% 0,50%
40 60 100 96 96% 0,52%
30 70 100 84 84% 0,60%
20 80 100 64 64% 0,78%
10 90 100 36 36% 1,39%
5 95 100 19 19% 2,63%
1 99 100 4 4% 12,63%
100 500 600 333 56% 0,15%
250 2.500 2.750 909 33% 0,06%

Inteelttoename per generatie



Maar ook ...

§ met de huidige beoordeling waarderen wij een dier als een 

individu, niet als onderdeel van een fokkerijsysteem

§ De kippenworkshop van de Welkoop is een succes.

Altijd volgeboekt en een totaal ander publiek (80% vrouw) dan 

binnen onze sportfokkerij.

We delen de grote interesse voor het houden van kippen

maar ze begrijpen onze wereld niet ...



Want...

uitsluiting

onvoldoende

voldoende

matig

goed

zeer goed

fraai

uitmuntend

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



Oud voorbeeld ...



Inteeltreductie door inzet Fokcirkels



Bij het Groot Heideschaap zijn 12 bloedlijnen benoemd;

Jaarlijks worden 6 lijnen ingezet;

Elke fokker zoekt de vijf beste ramlammeren uit geboren uit 

4- en 5-jarige ooien (vitaliteit);

Deze gaan naar de fokker die deze rammen het jaar daarop inzet;

De rammen worden op 1,5 jarige leeftijd gekeurd;

De fokker mag goedgekeurde dieren naar keuze inzetten;

Een ram mag 1 jaar maximaal 40 ooien dekken.

Dit roulatiesysteem draagt bij aan een hoge diversiteit binnen de 

populatie

Inteeltreductie door inzet Fokcirkels



A D

B C

I. Vier fokkers wisselen jaarlijks (overjarige) fokdieren uit. 
Elke fokker kan zich specialiseren waardoor de groep 
profiteert en de inteelt minder snel toeneemt dan bij 
individuele fokkerij.

Inteeltreductie door inzet Fokcirkels



A D

B C

I. Vier fokkers wisselen jaarlijks (overjarige) fokdieren uit. 
Elke fokker kan zich specialiseren waardoor de groep 
profiteert en de inteelt minder snel toeneemt dan bij 
individuele fokkerij.

Inteeltreductie door inzet Fokcirkels
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II. Vier fokkers en een of twee liefhebbers wisselen 
jaarlijks (overjarige) fokdieren uit. 
Elke fokker kan zich specialiseren waardoor de groep 
profiteert en de inteelt minder snel toeneemt dan bij 
individuele fokkerij.



Inteeltreductie door inzet Fokcirkels
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III. Zes fokkers en een liefhebber wisselen jaarlijks (overjarige) 
fokdieren uit. 
Fokkers kunnen zich specialiseren waardoor de groep 
profiteert en de inteelt minder snel toeneemt dan bij 
individuele fokkerij. 



Inteeltreductie door inzet Fokcirkels
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III. Zes fokkers en een liefhebber wisselen jaarlijks (overjarige) 
fokdieren uit. 
Fokkers kunnen zich specialiseren waardoor de groep 
profiteert en de inteelt minder snel toeneemt dan bij 
individuele fokkerij. 
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IV. Zes fokkers en meerdere liefhebbers/kinderboerderij 
wisselen jaarlijks fokdieren uit. 
CGN, de genenbank, participeert.
Fokkers kunnen zich specialiseren waardoor de groep 
profiteert en de inteelt minder snel toeneemt dan bij 
individuele fokkerij. 

CGN



Voordelen inzet Fokcirkels

Reductie inteelt gewaarborgd door uitwisseling dieren;

Fokkers kunnen specialiseren, maar iedereen profiteert;

Gering dierziekterisico; uitwisseling van dieren kan plaatsvinden op 

veilige momenten met een kleine groep personen;

Geen concurrentiefokkerij, maar samen op weg naar een U;

In te zetten per Ras/Kleurslag:

Voorbeeld Groninger Meeuw: Groot, Kriel, drie kleurslagen. 

> Minimaal 6 fokcirkels;

“Rascommissaris” rapporteert jaarlijks over de genetische status van 

de raspopulatie.



Foktechnische waardering



Triple A – beoordeling rundvee

Triple A werkt met zes codes. 

1= melktypisch; 2 = groot; 3 = open; 4 = sterk; 5 = breed en 6 = stijl. 

Bij de koe geeft de triple A-code weer wat ze nodig heeft op basis 

van haar tekortkomingen. Bij stieren geeft de code juist aan welke 

kwaliteiten het dier zelf heeft en dus kan doorgeven. 

Bij kippen? 

Type - Bouw – Raskenmerken – Kleur – Tekening – Bevedering



Foktechnische waardering

... maar ook, informeer de fokker, liefhebber, bezoeker beter ....

elevator pitch? 



Foktechnische waardering

... maar ook, informeer de fokker, liefhebber, bezoeker beter ....

Kop van de kaart: 

Belangrijkste raskenmerken:
Landhoentype, bruine ogen, kamhiel bij hen mag vallen, 
vleugelband bij haan, geblokte pelling, blauw beenwerk.

Groninger Meeuw - erkend 1919
Haan   Kleurslag: Zilverpel3 geboren: 2022 

Merk: 22-12345-16 NL       
Gewicht: 1,8 – 2,1 kg: 1.845 gr        



Foktechnische waardering

met een lineaire waardering

samenvatting

95 – 100 - 105

BOVENBALK Raskenmerken
Type & bouw
Kop
Bevedering
Kleur en tekening
Welzijn



ONDERBALK Raskenmerken

oogkleur donkerbruin oranje zwart
type licht landhoen te licht te zwaar
pelling geblokt te fijn samengesteld
vleugelband duidelijke rand absent te donker
pootkleur blauw te licht te donker

Type & bouw

type opgericht landhoentype
staartdracht te laag te steil
vleugeldracht gekruist te laag
bouw te licht te zwaar
anatomie afwijkend correct

Kop & benen

kamvorm vorktand
kamhiel te hoog ligt op de nek
oogkleur te licht te donker
oren rood wit
lellen te lang vouw in lel
beenkleur te licht te donker

Bevedering

veerbreedte te smal correct
veerbreedte in vleugels te smal correct
stand staartpennen te laag correct

Lineaire waardering
95 – 100 - 105

wenselijk



100
BOVENBALK Raskenmerken

Type & bouw
Kop
Bevedering
Kleur en tekening
Welzijn

ONDERBALK Raskenmerken

oogkleur donkerbruin oranje zwart
type licht landhoen te licht te zwaar
pelling geblokt te fijn samengesteld
vleugelband duidelijke rand absent te donker
pootkleur blauw te licht te donker

Type & bouw

type opgericht landhoentype
staartdracht te laag te steil
vleugeldracht gekruist te laag
bouw te licht te zwaar
anatomie afwijkend correct

Kop & benen

kamvorm vorktand
kamhiel te hoog ligt op de nek
oogkleur te licht te donker
oren rood wit
lellen te lang vouw in lel
beenkleur te licht te donker

Bevedering

veerbreedte te smal correct
veerbreedte in vleugels te smal correct
stand staartpennen te laag correct

Kleur en tekening

M hals- & zadeltekening getekend ongetekend
slagpentekening zwarte binnenfaan te licht te donker
vleugelband duidelijke rand absent te donker
staarttekening sikkelzoming absent te breed

V hals getekend ongetekend
rugpelling te fijn samengesteld
borstpelling te hoog ongetekend
pelling vleugeldek samengesteld ongetekend
intensiteit pelling bleek intensief
vleugeldriehoek ongetekend te donker
vleugeltekening te licht te donker
staarttekening eenkleurig overtekend

Welzijn

conditie
gezondheid
sporen

Foktechnische waardering

meer weten?

samenvatting

raskenmerken

liefhebber / fokker

fokker / liefhebber

meer integratie van de 

standaard en waardering 

van het dier.



Voordelen Lineaire waardering

§ foktechnische waardering in plaats van beoordeling;

§ niet afhankelijk van een keuring, kan door fokkers en/of 

keurmeesters worden uitgevoerd en/of aangepast.

§ progressie in tijd beter te bepalen;

§ helpt bij opzetten partnerkeuze; ook te automatiseren;

§ bij automatiseren ook bepaling verwantschap;

§ wellicht integratie van Triple A principe voor bovenbalk;

§ Geeft aan waar aandachtspunten liggen binnen een ras

§ Geeft een dier meerwaarde voor koper en verkoper



Voordelen Fokcirkel & Lineaire waardering

§ niet louter afhankelijk van het reguliere keuringssysteem

§ fokkers helpen elkaar bij het interpreteren en waarderen 

van dieren

§ onderling contact met weinig risico en kosten

§ uitkomst vastleggen in fokadministratie

§ inteeltminimalisatie

§ minder dieren te fokken, minder dieren te selecteren

§ CGN kan participeren en fokkers kunnen gebruik maken 

van de genenbank



Gedachtenpiste

§ een rasvereniging schrijft een aantal fokcirkels uit waaraan 

zowel fokkers als liefhebbers mee kunnen doen;

§ liefhebbers, bijvoorbeeld via de Welkoop route of BoerenVee 

kunnen gevraagd worden mee te doen;

§ geïnteresseerden kunnen laagdrempelig meekijken;

§ (aspirant) keurmeesters kunnen praktische raskennis opdoen;

§ zo mogelijk afzet van dieren organiseren;

§ ...



met dank voor 
uw aandacht

... een hobby met kansen


