
Verslag Fokbegeleidingscommissie over 1996: 

Aan het begin van het jaar trok George van Straaten zich om persoonlijke redenen uit de commissie 

terug. 

Zijn kennis en ervaring werd node gemist. In zijn plaats trad Rob Jansen toe tot de commissie. Diens 

ervaring in de informatica was een welkome aanvulling. Toch hoopt de commissie nog steeds op 

uitbreiding met bijvoorbeeld een (aspirant) keurmeester, bioloog of dierenarts. 

In 1996 bestond de commissie uit Erica Bekkering (lid), Maria Nieuwenhuis (lid), Rob Jansen (lid), en 

Theo Zuidema (voorzitter, bestuursafgevaardigde). De commissie heeft in 1996 drie keer vergaderd. 

Sinds de invoering van het nieuwe fokreglement (in 1993) ligt het accent in de FBC op registrarie en 

documentatie van allerlei gegevens betreffende de Grote Münsterlander populatie in Nederland. 

De individuele advisering bij partnerkeuze en nestbehandeling is daardoor iets meer naar de 

achtergrond verschoven. 

De commissie ontving in 1996 ook geen verzoeken (meer) om advies bij partnerkeuze. 

Er werd één hond toegelaten tot de dekreuenlijst: Delf v.'t Patriez'n Laand. 

Naast de lijst van Nederlandse dekreuen, heeft de commissie een lijst opgesteld van Duitse dekreuen, 

die voldoen aan de nieuwe regelgeving van de N.G.M.V.. 

Inmiddels zijn enige duizenden honden ingevoerd in het eind 1994 aangeschafte 

registratieprogramma RADOG met afstammingsgegevens, gegevens over erfelijke ziekten, werk- en 

exterieurresultaten enz.. 

Hierdoor ontstaat een goed overzicht van voor een lijn of combinatie meest relevante erfelijke 

eigenschappen. 

Het programma kan op daarvoor geschikte momenten aan geïnteresseerde leden worden 

gedemonstreerd. 

Ter aanvulling van de meer officiële, algemeen toegankelijke gegevens die in het computerprogramma 

zijn opgenomen heeft de commissie registratieformulieren ontworpen voor registratie van meer 

specifieke gegevens, zoals kleur, karaktereigenschappen, lichaamsmaten en bouw. 

Deze formulieren zijn aan alle eigenaars van fokdieren toegezonden. De commissie wil deze 

registratie het komende jaar uitbreiden tot alle nieuwgeboren pups. 

De hoop en verwachting is dat daardoor gaandeweg steeds meer betrouwbare en objectieve 

informatie over ontwikkeling en vererving van allerlei raskenmerken ontstaat, waarmee bestuur, 

fokkers en eigenaars hun voordeel kunnen doen. 

De commissie is zeer bezorgd over de steeds weer oplaaiende discussie en tegenstellingen tussen 

liefhebbers en voorstanders van de verschillende types binnen het ras.  

Het is om die reden, dat de commissie aan het bestuur heeft voorgesteld begin 1997 een 

keurmeestersforum te organiseren om deze discussie boven het niveau van persoonlijke voorkeuren 

en gevoeligheden uit te tillen. 

Deze formdiscussie heeft inmiddels (op 18 januari 1997) plaats gehad. 

Namens de FBC, Theo Zuidema. 
 


