
ALV-RvB 30 juni j.l.: Confronterend en alarmerend. Maar is het wel tot 

iedereen doorgedrongen?  

Geen vette pret. Wel een stevig verhaal met ook ruimte voor humor. Alles bij elkaar te serieus 

om er “flauw”over te doen. Laat ik dus dit keer achterwege. 

De strekking van de presentatie van spindoctor Kay van de Linde en opiniepeiler Maurice de 

Hond is toch vooral een snoeiharde boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. 

De rashondenfokkerij is doodziek. De situatie waarin we beland zijn is levensbedreigend voor 

de sector. De toekomst is inktzwart. Het is volstrekt onzeker of het tij nog gekeerd kan worden. 

Aangetoond middels een onafhankelijk onderzoek onder 2000 Nederlanders. Uit dit onderzoek 

blijkt dat een (mogelijke) enorme uitbarsting van maatschappelijke verontwaardiging een groot 

risico vormt. Vergelijkbaar met de maatschappelijke verontwaardiging die er is ontstaan over 

het dragen van bont. 

Zo’n uitbarsting zou een fatale klap kunnen zijn voor de rashondenfokkerij. 

Het probleem is opgepakt door de media. De politiek zal er mee aan de slag gaan. En als de 

ernst van de zaak doordringt tot de maatschappij zal het hek van de dam zijn, want de 

maatschappij wint altijd. 

Wat kan de rashondenfokkerij hier nog aan doen? 

1. Erken en benoem het probleem. Wees transparant. 

2. Start een dialoog met alle relevante betrokkenen over een duurzame oplossing 

3. Vertaal de opbrengst van deze dialoog in concrete actie 

4. Ontwikkel een welzijnsstrategie die hoger is dan het wettelijk kader 

5. Start een pilot van een aantal jaar om meer tijd voor een oplossing te krijgen. 

6. Het onderliggende probleem is de te kleine genenpool. Ga dit probleem oplossen 

De tekst van de presentatie (sheets) komt binnenkort ter beschikking.  

Uit opmerkingen uit de zaal blijkt dat het kwartje nog niet bij iedereen gevallen is. Dat is 

bijzonder verontrustend, want we staan aan de rand van de afgrond. Deze presentatie vertoont 

veel overeenkomst met wat verteld wordt tijdens de “fokkerstour”. (hierover later meer) 

Alles kan herleid worden tot één groot probleem, nl. de te kleine genenpool. Dat probleem is 

vrij gemakkelijk op te lossen. Gooi, om te beginnen, de stamboeken eindelijk eens open en 

geef zo de mogelijkheid om “nieuw bloed” in te kruisen. Helaas zijn veel fokkers hier (nog) 

tegen. Het resultaat van “hersenspoeling” (het ras moet “zuiver” blijven) die decennia lang z’n 

werk heeft gedaan. 

We kennen allemaal het spreekwoord: “Als het kalf verdronken is, dempt men de put”. Zo gaat 

het tot nu toe nog steeds bij de vereniging RvB. Met die instelling gaan we het verliezen. De 

knop moet om en dat zal, vrees ik, nog veel voeten in de aarde hebben. 
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