
 

 

 



Van de voorzitter 

Beste Allemaal, 

 

Hierbij ontvangt u weer ons digitale clubblad. 

We gaan alweer richting de Kerst en Oud & Nieuw en wat hebben we een raar jaar achter de rug. 

We kunnen wel vaststellen dat 2020 een verloren jaar is voor de kynologie, nagenoeg  alle 

evenementen: shows en kampioensclubmatches afgelast, zo ook bij onze vereniging. 

Gelukkig hebben we toch nog een paar leuke en heel goed bezochte wandelingen gehad dit jaar, maar 

dat was het dan ook zo’n beetje. 

Maar dat wil niet betekenen dat we als vereniging stil hebben gezeten.  Wij hebben gelukkig als bestuur 

een aantal keren fysiek kunnen vergaderen en zo hebben we afgelopen september met het bestuur van 

de andere rasvereniging de NVSW om tafel gezeten, om naar de toekomst te kijken. 

Het feit is dat we al een aantal dingen voor ons mooie ras samen doen, zo hebben we 2 jaar geleden 

samen een verenigingsfokreglement opgesteld wat nagenoeg hetzelfde is voor beide rasverenigingen. 

Verder zijn er nog maar een paar kleine verschillen tussen de verenigingen en wij denken hier zeker uit 

te komen om straks tot één vereniging te komen. 

Op deze vergadering hebben beide besturen een intentieverklaring opgesteld.  

Intentieverklaring 

Het bestuur van de NVSW en het bestuur van Onze Stabyhoun streven naar het samengaan van beide 

verenigingen. 

Beide verenigingen hebben nagenoeg hetzelfde Verenigingsfokreglement en streven dezelfde doelen 

na. 

Wel zijn beide verenigingen er zich van bewust dat er nog een aantal knelpunten zijn. Deze punten 

worden nog verder besproken en uitgewerkt. Uiteraard worden de leden hiervan op de hoogte 

gehouden. 

Het samengaan zal plaatsvinden als meerderheid van de leden van de NVSW en Onze Stabyhoun 

hiermee instemmen op de Algemene ledenvergaderingen in 2021. 

 

 

Jan Anton Koers, voorzitter NVSW 

Hein de Winter, voorzitter Onze Stabyhoun 

 



WAAROM 

Waarom deze intentieverklaring, kunt u zich afvragen? 

Wij merken als bestuur dat het steeds lastiger wordt om voor de vereniging actieve vrijwilligers en 

bestuursleden te krijgen en vandaar dat we nu na al die jaren de stap hebben gezet om te kijken of we 

weer tot 1 vereniging kunnen komen om de continuïteit te waarborgen, 

Onze Stabyhoun is bijna 10 jaar geleden opgericht door een aantal fokkers die lid waren van de NVSW 

omdat ze met een heleboel zaken binnen de NVSW het niet eens waren. Maar nu bijna 10 jaar later zijn 

er zoveel zaken binnen de NVSW veranderd dat er na al die jaren nagenoeg geen verschillen meer zijn 

tussen beide verenigingen. 

Wat zijn nu eigenlijk nog de verschillen tussen beide verenigingen? 

Er zijn eigenlijk nog 3 essentiële verschillen waar we over praten:  

• Pupprijs 

• Pupbemiddeling 

• Aankeuren 

- bij Onze Stabyhoun wordt de pupprijs door de fokkers zelf bepaalt en bij de NVSW is deze vast gesteld.  

- de fokkers die bij de NVSW fokken, moeten de helft van hun geboren puppy’s laten bemiddelen door 

de pupbemiddeling van de NVSW en bij Onze Stabyhoun niet, omdat wij als vereniging niet aan 

pupbemiddeling doen. 

- de aankeuring  bij Onze Stabyhoun, de fokgeschiktheidskeuring, moet gedaan worden door een 

gekwalificeerd persoon en bij de NVSW moet dit geschieden door 2 keurmeesters. 

Daarnaast bestond er in het verleden, een interpretatieverschil in de definitie  van sommige afwijkingen. 

Zo van wat is erfelijk en wat is niet erfelijk binnen ons ras. Ook een sanctiebeleid als bij de NVSW kennen 

wij niet. 

Hoe nu verder? 

Wij zijn met beide besturen aan het kijken hoe we deze verschillen voor beide verenigingen voor een 

ieder zo goed mogelijk kunnen oplossen. 

Is het al beslist dat we 1 vereniging worden? 

Nee er is nog niks beslist! Wij hebben als bestuur de intentieverklaring opgesteld en als we op korte 

termijn over de paar verschillen eruit zijn gekomen zullen wij het als bestuur dit als agenda punt op de 

aankomende Algemene Ledenvergadering aan de leden voorstellen, maar uiteindelijk beslissen jullie  

(de leden van Onze Stabyhoun) of we weer 1 vereniging kunnen worden. 

Ook zal het zo zijn de leden van de NVSW dit goed moeten keuren en dan kunnen we uiteindelijk tot 

weer 1 vereniging komen. 

Verder rest mij u niets anders, dan u alvast hele goede feestdagen te wensen en een gezond en 

voorspoedig 2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hein de Winter 



Nog maar één hondenras uit de prehistorie  

Wij kennen binnen de rasverenigingen de discussie over inteelt en verwantschap. 
Het programma “Dogsglobal” is  vooral gefocust op de berekening van de gemeenschappelijke  
voorouder berekening “Mean Kinship”. Iets wat pas in de laatste jaren in zwang komt. 

In het begin van de fokkerij werd er hoog ingeteelt binnen elk ras. Naarmate gezondheidsproblemen  
toenamen begon men de onderlinge verwantschap te berekenen en hierop te selecteren. 
Van heel eenvoudig (van uitsluiten halfzuster x halfbroer e.d.) tot een inteelt-definitie op vier generaties 
terug.  

Inmiddels weten wij dat dit onvoldoende is omdat de genen van de eerste honden door de  hele 
populatie worden meegenomen en een groot deel door selectie weer is weg geselecteerd. Dat betekent 
dat de hele populatie afstamt van slechts enkele honden. 

 
 
Op zich niet erg als er geen problemen in het ras voorkomen maar het maakt het ras kwetsbaar. Iedere 
hond is voor een groot deel identiek, onderdrukte defecten kunnen snel door de gehele populatie 
optreden. Bij de Wetterhoun is dit al het geval en kan bij de Stabyhoun zo  maar ook optreden. Dan is er 
maar één remedie: volop inkruisen van andere rassen. 

Maar ook dan moeten wij ons realiseren dat alle hondenrassen ook zeer verwant zijn. 
Een genetische studie op prehistorische honden laat zien dat er meer dan 11.000 jaar geleden al 
minstens vijf verschillende hondenrassen waren. Die hondenrassen stonden genetisch verder van elkaar 
af dan alle individuele honden die er nu nog wereldwijd rondlopen. De hedendaagse hondenrassen gaan 
allemaal terug op een klein deel van die vroegere honden. 

Alle nog bestaande honden stammen uiteindelijk af van Europese honden, die drie- tot vierhonderd jaar 
geleden mee zijn genomen naar alle uithoeken van de wereld en zijn waarschijnlijk uit één 
wolvenpopulatie voortgekomen. 

Er zijn heel weinig genetische sporen bewaard van de meeste prehistorisch honden in de hedendaagse 
exemplaren. Al zit er in de Mexicaanse Chihuahua wel nog een klein percentage genen van de Siberische 
honden, restanten van de oer-populatie die met de mens is meegereisd vanuit Siberië naar de nieuwe 
wereld. 

 

 



Vroeger waren Europese honden aanvankelijk divers: ze vertonen genetische sporen van twee totaal 
verschillende populaties, één verwant aan honden uit het Nabije Oosten, en een andere verwant aan 
Siberische honden. Maar ergens is die diversiteit verloren gegaan, want ze is niet meer aanwezig in de 
Europese honden vandaag. 

Voor ons ras is het van belang om de diversiteit van het genenpakket zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

De gebruikte informatie is uit “Sience en Belga” 

 

VUURWERK 

 

Jaarlijks worden er rond deze tijd tips gegeven over de gevolgen van het vuurwerk voor uw hond.  

Gelukkig zijn er veel honden die daar nauwelijks hinder van ondervinden, maar er zijn er ook die er 
panisch van worden. Dit jaar geldt er een verbod op het afsteken van vuurwerk en zouden die honden 
daarvan gevrijwaard worden. Dat het vuurwerk en knallen minder zal zijn is logisch. Toch zullen er 
notoire vuurwerkfanaten kansen zien toch vuurwerk af te steken. 

Daarom is het raadzaam om toch wat voorzorgmaatregelen te nemen. Laat in ieder geval uw hond uit 
op een rustige plek, weg van de bebouwing.  

Het ene dier is gevoeliger dan het andere dier en de natuurlijke overlevingsdrang laat het dier reageren 

op harde geluiden, flitsen, hoge tonen, sissen en de geur van kruit. 

Negatieve ervaringen zijn ook een trigger. Voor de schotvaste jachthonden in het veld geldt het schot als 

een positieve trigger, maar zelfs komt het voor dat ook deze honden ongelukkig zijn bij het vuurwerk. 

Omdat het opdoen van ervaring werkt, loont het de moeite om de hond hierop ruim van te voren, te 

trainen. 

 

Er worden vuurwerkcursussen gehouden bij regionale Kynologenverenigingen. Een nadeel is echter dat 

dit groepsgewijs plaats vind. U kunt thuis (in plaats van of aanvullend) ook trainen met geluidsopnamen 

van vuurwerk. Er zijn CD en geluidsopnamen deze kunt u dan afspelen (zacht beginnen) in combinatie 

met belonen. Begin tijdig met de training. o.a. verkrijgbaar via de webshop van dierengedragscentrum 

tinley (www.tinley.nl) en medpets.nl . Ook is veel duidelijke informatie te vinden op de website van 

LIGC.nl/vuurwerk/ 

 

http://www.dierverzorgingthuis.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=3&mailid=18&subid=3


Rond de jaarwisseling 

Laat de hond alleen aangelijnd uit (zo kan hij in ieder geval niet ontsnappen en weglopen) 

Rijdt eventueel met de hond in de auto naar een rustige plek en laat de hond daar uit. 

Wandel een uurtje in de vroege morgen, dan is het meestal rustig. 

 

Spreek uw hond begripvol toe als deze schrikt van vuurwerk en troost niet te veel, dit bevestigd alleen 

de reactie van de hond en maakt hem de volgende keer alleen nog maar banger. Maar negeer het niet, 

de hond heeft wel steun nodig. Neem met oud en nieuw de hond mee in de woonkamer, houdt de 

gordijnen gesloten, en zet eventueel muziek aan zodat de hond minder hoort en minder lichtflitsen ziet. 

Sommige honden worden panisch en zeer gestrest. Voor deze groep zijn er enkele alternatieven.  

 

Middelen tegen vuurwerkangst bij honden 

Gehoorbeschermer voor de hond, hiervoor zult u de hond vooraf moeten laten wennen. Ook zijn 

diverse middelen bij de dierenarts verkrijgbaar om de stress te verminderen zoals: 

Diazepam tabletten, Clomicalm tabletten, Telizen Het verdient aanbeveling om minimaal 2 maanden 

voor de jaarwisseling met Telizen te starten voor het beste effect, of Alprazolam tabletten.  

In geen geval Vetranquil geven! 

Vetranquil tabletten: dit middel werd in het verleden nog wel gebruikt, maar worden nu als 

dieronvriendelijk gezien. De tabletten maken de hond suf, maar de hond blijft wel gevoelig voor geluid 

en kan zelf extra gevoelig ervoor zijn. 

Feestdagenvergiftigingen 
 
Veel dingen die wij alledaags eten kunnen erg giftig zijn voor honden en katten 

Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat chocolade erg giftig is voor honden. Tijdens de 

feestdagen wil de hond nog wel eens “verwend” worden met een chocolaatje of weet de hond een 

chocolaatje te bemachtigen vanaf de tafel met de kerstdagen. Voor een hond van 5 kg is 25 gram pure 

chocolade of 250 gram melkchocolade al dodelijk.  

Daarnaast komen de oliebollen weer in zicht. Veel oliebollen bevatten  rozijnen. Jammer genoeg kan 15 
gram rozijnen al dodelijk zijn voor een hond van 5 kg.  

Verder is het water waar een kerstboom in staat ook giftig voor honden en katten. Dit komt door de 
naalden die meestal in het water vallen. Let dus op dat uw hond of kat niet uit de bak water kan drinken 
waar de stam in staat. 

Let u dus tijdens de feestdagen op uw hond of kat, zodat deze ook een prettig Nieuwjaar tegemoet kan 
zien. Heeft u hond veel last van harde knallen en twijfelt u over de te verwachten onrust, is een gang 
naar de dierenarts aan te bevelen voor te verstrekking van angst-remmende medicatie. 
Ook is er training mogelijk met de vuurwerk CD van Tinley of een Thundershirt. 

Thundershirt is een vest voor jouw hond dat vrij strak rond het lichaam van de hond zit. De druk die het 
vest geeft, zorgt voor een ontspannend effect bij de hond. Het Thundershirt wordt daarom aanbevolen 
bij angstige honden. Het is daarom ook te gebruiken bij vuurwerkangst. 

Laat uw dierenarts u adviseren en gun uw hond ook een plezierige jaarwisseling. 



Reuen in het zonnetje 

Tibbe is beschikbaar als dekreu 

 

Tibbe, de hond op het voorblad, is gefokt met een vaderhond die niet eerder voor de fokkerij gebruikt 
was. Dit met de bedoeling om de variatie in het ras te behouden. Die hond was Durk die als moeder 
Byou had. 
Ook al een teefje dat niet eerder een nestje had. De gezondheid van beide honden was uitstekend en ze 
zijn zonder ziekten ruim 13 jaar oud geworden. 

Als je een reu als Durk gebruikt weet je niet hoe het gesteld is met de ontwikkeling betreffende de 
heupen. Maar de moeder van Tibbe kent een stamboom met alleen maar HDA.  

Tibbe (de naam op de stamboom is Keimpe van de Vronergeest) heeft op shows de kwalificatie 
Uitmuntend en Zeer Goed gekregen. Een HD foto liet op zich wachten. 

Op vijfjarige leeftijd is deze alsnog gemaakt, de hoop was op een A, het werd echter een C maar zonder 
botafwijkingen (BA 0)  (NW25), net geen B en daarom geschikt als dekreu in de juiste combinatie. In het 
programma Dogsglobal is hij groen dus iets meer on-verwant aan de gehele populatie. Het is een mooie 
reu met een heerlijk karakter. De eigenaar is Linda Duin uit Alkmaar. 

Het nieuwe verenigingsjaar 

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent ook het innen van de contributie. 
 
Door de pandemie van het Coronavirus is er geen ledenvergadering geweest. Het plan was om de 
contributie te verhogen omdat de kosten eveneens oplopen. Maar omdat dit jaar een verloren jaar is 
blijft deze verhoging achterwege.  

Rond de jaarwisseling zult u verzocht worden om de contributie te voldoen dit kan per overschrijving en 
middels automatische incasso. Heeft u deze al aangevraagd, zal de incasso rond de jaarwisseling plaats 
vinden. Voor wijzigingen stuurt u een email naar ledenadministratie@onzestabyhoun.nl 

Wij hopen dat u ons blijft steunen. 

Hulp gezocht 

Ondanks de uitgesprokenintentie zijn we nog steeds heel hard op zoek naar vrijwilligers en ook naar 

nieuwe bestuursleden. Het betreft alle activiteiten, ook fokkerijzaken. Als de meerderheid van de leden 

tegen het opgaan van één vereniging is, moeten wij door, maar ook is e.e.a. niet direct gerealiseerd.  

Kortom schroom niet en meldt u aan. 

mailto:ledenadministratie@onzestabyhoun.nl


 

De Agenda 

Voor 2021 staan alvast het volgende op de agenda, of e.e.a. doorgang kan vinden hangt af van de 
corona maatregelen van de regering. 

• 17-01-2021 Nieuwjaarswandeling  
• 21-03-2021 Wandeling Noordwijk 
• 10-04-2021 Algemene ledenvergadering in Houten 
• 29-05-2021 Familiedag / Jonge-honden-dag (Hoenderloo, zelfde locatie als laatste Club Match) 

KOPIJ 

Ook u kunt kopij aanleveren verhalen en foto’s zijn welkom. 

Email naar penningmeester@onzestabyhoun.nl 
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