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NIEUWSBRIEF NHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Beste NHC-leden, 

 

in deze Nieuwsbrief nodigt de werkgroep Outcross en Look-a-likes u uit 
namens de besturen van de VVHH en de NHC voor de 
informatiebijeenkomst “De Hollandse Herder: toen, nu en straks” op 
zaterdag 22 oktober 2022 in Brasserie Schimmel 1885 in Woudenberg. 
 
Komt u ook? 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Ineke Scholten 

Voorzitter werkgroep Outcross en Look-a-likes 

 

 

 

 www.hollandseherder.nl 
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 Informatiemiddag “De Hollandse Herder: toen, nu en straks” 

In veel hondenrassen verslechtert de gezondheid en komen er meer genetische ziekten 

voor. In het verleden is er bij veel rassen gefokt met steeds dezelfde honden of lijnen, 

waardoor de diversiteit van genen is afgenomen. 

Maar nog steeds neemt de genetische diversiteit af. Wanneer een pup geboren wordt, heeft 

deze de helft van de genen van zijn moeder en de helft van de vader. Als er uit het nestje 

waarin deze pup geboren wordt, maar één hond gebruikt wordt voor de fokkerij, dan gaat via 

die lijn de helft van de genen van vaders kant en de helft van moeders kant verloren. Ook als 

die hond bij wijze van 4x ingezet wordt (het gebruik van steeds dezelfde hond).  

De kans dat twee dezelfde genen voor een bepaalde erfelijke afwijking elkaar tegenkomen, 

waarmee deze erfelijke afwijking daadwerkelijk tot uiting komt, is vele malen groter bij dieren 

die aan elkaar verwant zijn, dan bij ouderdieren die een veel lagere verwantschap hebben tot 

elkaar.  

De verscheidenheid aan genen binnen een populatie bepaalt ook hoe weerbaar deze is 

tegen allerlei invloeden van buitenaf, zoals niet-erfelijke ziekten, bacteriën, virussen en zelfs 

parasieten. Een afname van genetische diversiteit vergroot uiteindelijk de kwetsbaarheid van 

het ras en kan geleidelijk leiden tot een inteeltdepressie, met als gevolg afnemende vitaliteit 

zoals het minder vruchtbaar zijn en vatbaarder voor ziekten. 

 

De diversiteit bij de Hollandse Herder 

Nu is de Hollandse herder, in vergelijking met veel andere rashonden, gelukkig nog een 

relatief gezond ras. Maar het betreft wel een klein ras, wat het moeilijker maakt om veel 

verschillende fokdieren in te zetten. Door de relatief kleine genenpool neemt de diversiteit af. 

Een manier om de diversiteit toe te laten nemen kan zijn het aankeuren van look-a-likes 

en/of het gebruik maken van outcross combinaties. Het doel is te zorgen voor meer 

genetische diversiteit, in de hoop op gezondere honden en ook op lange termijn een gezond 

ras! 

Dit is niet iets wat zomaar gerealiseerd kan worden, vandaar dat er een werkgroep ‘outcross 

en look-a-likes’ voor de Hollandse herder is opgericht. Vertegenwoordigers van de beide 

rasverenigingen VVHH en NHC onderzoeken samen de mogelijkheden voor de toekomst.  

Om inzicht te krijgen in de huidige diversiteit hebben twee wetenschappers (op verzoek van 

de VVHH en NHC) onderzoek gedaan hoe het daadwerkelijk gesteld is met de genetische 

diversiteit van de populatie Hollandse Herder. Zij zullen de uitkomsten van hun onderzoek en 

hun adviezen presenteren op zaterdag 22 oktober 2022 tijdens de informatiemiddag: “De 

Hollandse Herder: toen, nu en straks”. 

 

Hoe kunnen we verlies van diversiteit tegengaan 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het verlies van diversiteit tegen te gaan. Hieronder 

de belangrijkste fokkerij opties: 

1. Eenmalige nesten stimuleren 

2. Zoveel mogelijk verschillende honden inzetten 

3. Mean kinship gebruiken = fokken op minimale verwantschap. Dat betekent dat je de 

(meest) onverwante dieren moet gaan zoeken in je populatie 
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4. Variëteitskruisingen toepassen (dit is binnen de Hollandse Herder mogelijk op basis van 

een plan van aanpak met de Raad van Beheer) 

5. Gebruikmaken van aankeuren van zogenaamde look-a-likes (honden die lijken op een 

Hollandse Herder, maar geen stamboom hebben) 

6. Inkruisen van honden van andere rassen (outcross) 

Voor elk van bovenstaande opties zijn voor en tegens te benoemen. Op de informatiemiddag 

op 22 oktober zullen de beide wetenschappers Jack Windig en Pieter Oliehoek hun analyse 

van en visie op de populatie presenteren. 

De middag is bedoeld om fokkers en geïnteresseerden bij te praten over de status van de 

huidige populatie Hollandse Herders. Hoe staan we ervoor, wat is er nog overgebleven van 

de oorspronkelijke genen, hoe hebben we vroeger gefokt, hoe fokken we nu en wat hebben 

we nodig om ook in de toekomst verantwoord te kunnen blijven fokken. 

 

Programma informatiemiddag 22 oktober 2022 

Alle fokkers en geïnteresseerden van de Hollandse Herder zijn van harte uitgenodigd om de 

informatiemiddag bij te wonen. 

De informatiemiddag is voor leden van de VVHH en NHC. Zij kunnen de bijeenkomst gratis 

bijwonen en hebben voorrang bij de aanmelding. Geïnteresseerde niet-leden kunnen 

deelnemen bij voldoende ruimte en betalen een bijdrage van € 10,- per persoon. 

Zaal open    vanaf 12.00 uur 

Start bijeenkomst   12.30 uur   

Welkom   12.30 uur  

  Presentatie Jack Windig    

  Vragenrondje  

Pauze   rond 14.30 uur 

  Presentatie Pieter Oliehoek   

  Vragenrondje  

Afsluiting   rond 17.00 uur 

 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst 

Vooraf aanmelden is verplicht en kan uitsluitend via de rasverenigingen: 

NHC via de website https://www.hollandseherder.nl/details/informatiemiddag22/ 

VVHH via de volgende link  https://vereniginghollandseherder.nl/agenda/informatiemiddag-

fokkerij/ 

Voor fokkers die ver weg wonen of woonachtig in het buitenland is er de mogelijkheid om via 

een Teams verbinding online de presentaties te volgen. Bij de aanmelding kunt u dit 

vermelden. 

De informatiemiddag wordt in het Nederlands gehouden. 

Locatie: 

Brasserie Schimmel 1885 

Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg 

https://www.hollandseherder.nl/details/informatiemiddag22/
https://vereniginghollandseherder.nl/agenda/informatiemiddag-fokkerij/
https://vereniginghollandseherder.nl/agenda/informatiemiddag-fokkerij/
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BESTUUR 

Voorzitter                    

Nellie Nugteren-van den Hooven 

Voorweg 12 

3193 NE Hoogvliet-Rotterdam 

Tel. 010-4722793 

Tel. 06-40481391 

voorzitter@hollandseherder.nl 

 

Secretariaat 

Daniëlle Fama 

Eikenlaan 3 

7251 LT Vorden 

Tel. 06-21700705 

secretariaat@hollandseherder.nl 

rasexamen@hollandseherder.nl 

 

Penningmeester 

Aart Heijkamp 

Duinweg 6 

3735 LD Bosch en Duin 

Tel. 030-6922729. 

penningmeester@hollandseherder.nl 

Betalingen: rekening NL11 INGB 0000159387 t.n.v. 

Nederlandse Herdershonden Club in Hoogvliet 

IBAN:  NL11 INGB 0000159387, BIC: INGBNL2A 

 

Bestuurslid/Pupinformatie, herplaatsing en cupstanden 

Francisca Callemeijn-Franssen 

Edisonstraat 2a 

6224 GK Maastricht 

Tel. 06-50540498 

pupinfo@hollandseherder.nl 

cupstanden@hollandseherder.nl 

 

Bestuurslid/ reglementen      

Harrie Panken 

Beatrixlaan 11 

5531 HA Bladel 

Tel: 06-10652660 

reglementen@hollandseherder.nl 
 

Asp.bestuurslid/Sporten met honden, gedragstest 

Ruud Peters 

Schipholweg 927 

2143 CE Boesingheliede. 

sport@hollandseherder.nl 

 

 

FOKKERIJADVIESCOMMISSIE 

fc@hollandseherder.nl                       

Mieke Schmid-Clemens, secretaris 

Bestuursvertegenwoordiger: Nellie Nugteren-van den Hooven 

Kortharen 

Contactpersoon Nellie Nugteren-van den Hooven 

Tel: 010-4722793 

Lianne Faasse (asp) 

fackh@hollandseherder.nl 

langharen 

Machteld Moerman 

Tel:06-52313719 

Marna de Ruijter  

Greetje Folkerts (asp) 

faclh@hollandseherder.nl 

ruwharen 

Ineke Scholten 

Tel. 06-14246928 

Astrid Trinker 

Janet van der Wijk      

facrh@hollandseherder.nl 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Mieke Schmid - Clemens 

Ree 4 

7958 TL Koekange 

Tel: 0528-852299 

ledenadministratie@hollandseherder.nl 

 

CLUBMATCH WERKGROEP 

Ineke Scholten 

Tel: 06-14246928                       

Henk van der Ham 

Meta Salman 

Saskia van de Schoor             

Bestuursvertegenwoordiger: Harrie Panken 

clubmatch@hollandseherder.nl 

 

CUPSTANDEN 

Francisca Callemeijn 

Gerard Ros 

cupstanden@hollandseherder.nl 

 

PR EN EVENEMENTEN 

pr@hollandseherder.nl 
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WERKGROEP HERDEREN 

Danielle van Ee-Muijen (secretaris) 

Edwin la Gasse (voorzitter) 

Ron van Dijk           

Hanke Karreman 

Marion Klein 

Heleen ter Pelkwijk 

Saskia van der Waal   

Bestuursvertegenwoordiger: Nellie Nugteren-van den Hooven 

werkgroepherderen@hollandseherder.nl 

 
WERKGROEP OUTCROSS & LOOK-ALIKES 

voorzitter Fokkerijadviescommissie NHC           

voorzitter NHC       

voorzitter VVHH                 

bestuurslid fokkerszaken VVHH       

Marjolein Heldens 

Marleen van der Valk 

werkgroepoutcross@hollandseherder.nl 

 

WERKGROEP REUENBOEK 

Patricia van de Broek 

Rob Cordes 

Linda Ursem 

Manon Pabon 

Sharon Bouwense 

Afgevaardigde van het bestuur: Nellie Nugteren-van den 

Hooven (voorzitter) 

Voorzitter van de FAC: Ineke Scholten 

reuenboek@hollandseherder.nl 

 

WERKGROEP GENENBANK 

Nellie Nugteren-van den Hooven (Voorzitter) 

tel. 010-4722793 

Ineke Scholten 

Piet Ursem 

Lianne Faasse 

Machteld Moerman 

Bestuursvertegenwoordiger: Nellie Nugteren-van den Hooven 

wgspermabank@hollandseherder.nl 

 

WEBMASTER 

Els van Ommen 

webmaster@hollandseherder.nl 

 

MELDPUNT GEZONDHEID EN GEDRAG 

Danielle van Ee-Muijen 

meldpunt@hollandseherder.nl 

 

KRINGGROEPEN 

Midden Nederland 

Ineke Scholten 

secretariaat@kringgroepmiddennederland.nl 

Noord-Oost Nederland 

Janine Schopmeijer-de Leewerk 

kringgroepnon@hollandseherder.nl 

Rotterdam 

Fenny Foeken 

kringgroeprtd@hollandseherder.nl 

 

GESCHILLENCOMMISSIE 

Willie van der Veldt (voorzitter) 

Petro van Wetten         

Henk Meijers 

geschillencommissie@hollandseherder.nl 

 

REDACTIECOMMISSIE CLUBBLAD 

Manon Pabon 

Mieke Schmid - Clemens 

Ree 4, 7958 TL Koekange 

Tel: 0528-852299 

Bestuursvertegenwoordiger: Harrie Panken 

clubblad@hollandseherder.nl 

 

ZOO-EASY, CENTRALE ADMINISTRATIE EN BOEK 

ALLEMAAL HOLLANDERS  

Wil van Ommen 

ca@hollandseherder.nl 

boek@hollandseherder.nl 

 

Eind-Redactie nieuwsbrief 

Aart Heijkamp 

nieuwsbrief@hollandseherder.nl 
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