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Genetica, fokdoelen, selectie en inteeltbeperking

Ing. Hinke Fiona Cnossen, agrarisch bedrijfsadviseur, tot de dag voor de lezing fokkerij-
inspecteur bij de Stichting Zeldzame Huisdieren en – zie www.dehynstekamp.nl – fokster van
onder andere Wetterhounen, heeft op 23 maart in Kerkwijk bij Dogcenter voor de NCCC een
lezing gehouden. Een select gezelschap NCCC leden, onder wie heel verheugend enkele
actieve en binnenkort startende fokkers, had aan de uitnodiging gehoor gegeven. Het werd een
prettige en inspirerende avond met geanimeerde discussie.

Domesticatie
Om de band tussen de aanwezigen en haarzelf te leggen, begon Hinke met het tonen van een
aantal foto’s van Wetterhounen en Chows. Het was grappig om te zien dat die rassen best wat
overeenkomsten hebben: alle twee stevig en compact, met een kop erop, waarin zowat
dezelfde hoeveelheid eigenzinnigheid.
Aan de hand van beelden ontleend aan de afscheidsrede van Prof. Rijnberk memoreerde ze de
ontwikkelingsgeschiedenis van wolf naar hond naar rashond. Domesticatie heeft invloed op
uiterlijk. De studie naar domesticatie gestart door de Rus Belyaev in 1959 heeft dat
aangetoond. Hij is vossen gaan fokken met als enige selectiecriterium:tamheid, vanuit de
hypothese dat tamheid het bepalende selectiecriterium moet zijn geweest in de domesticatie
van wolf tot hond.. Na de achtste generatie werden niet alleen gedragsveranderingen
merkbaar, maar ook uiterlijke kenmerken veranderden. De vossen kregen ‘hondsere’ trekken –
andere vachtkleur, hangende oren en krulstaarten – en na twintig generaties waren er vossen
met korte staarten, laag op de benen en met stompere snuiten, met onder- en overbeten.

Stamboom
Fokken is selecteren, op kenmerken en/of stamboom. Hinke liet aan de hand van de
stamboom van een Wetterhounreu uit 1975, waarmee haar grootvader had gefokt, zien dat er
soms stevig werd geselecteerd. De moeder van die reu is namelijk ook de moeder van zijn
vader, oftewel zijn moeder is gepaard aan haar zoon. Daarnaast zijn de opa van vaderskant en
de oma van moederskant broer en zus. Dat kan eerst wel eens goed gaan, maar op de lange
termijn is dat vragen om problemen in de totale populatie. Beter was het toen al geweest om
zoveel mogelijk verschillende dieren in de stamboom te krijgen.

Genetica
Hinke ging hierna kort in op enkele basisbegrippen uit de genetica. 
Genetische informatie die in genen vastligt, genen die op chromosomen zitten. Elk gen heeft
twee allelen. De mens heeft 23 chromosoomparen, de hond 39. Erfelijke eigenschappen die
dominant of recessief kunnen vererven, of intermediair. De begrippen fokzuiver en
fokonzuiver. De vererving van kwalitatieve eigenschappen. Bijvoorbeeld vachtkleur, met de
bekende tabelletjes: als ouderdieren AA en aa zijn, zijn de kinderen allemaal met een A
uiterlijk maar genetisch fokonzuiver Aa. 
Ouderdieren beide fokonzuiver Aa geeft een kwart fokzuiver AA kinderen, een kwart
fokzuiver aa en de helft fokonzuiver Aa als de ouders. Vachtkleur, maar ook autosomaal
recessieve aandoeningen vererven zo. Een dergelijke aandoening komt niet tot uiting zolang
een dier een gezond gen A bezit, maar op zeker moment worden ook lijders geboren die met
twee maal a zijn opgezadeld.



En dan zijn er de kwantitatieve kenmerken die via meerdere genen vererven. Kwantitatief wil
zeggen dat er gradaties in het kenmerk voorkomen. Hoogtemaat, melkgift, groei, maar ook
heupdysplasie vererven op deze manier. Dat levert een ‘normale verdeling’ op van het
betreffende kenmerk, de bekende Gauss-kromme: scores symmetrisch geconcentreerd rond
een centrale waarde. Bij het tot uitdrukking komen van eigenschappen die op deze manier
vererven speelt het milieu ook een rol. Er is dan sprake van het begrip ‘erfelijkheidsgraad’. 

Erfelijkheidsgraad
De erfelijkheidsgraad geeft met een cijfer tussen 0 en 1 de mate aan waarin erfelijkheid
invloed heeft op het tot uitdrukking komen van het kenmerk.  Kenmerken waarop in de
veeteelt succesvol wordt geselecteerd –  als bijvoorbeeld melkproductie, volwassen gewicht of
hoogtemaat – kennen een erfelijkheidsgraad van resp. 0,39 , 0,50 en 0,29. Ook als kenmerken
maar ten dele aan erfelijkheid kunnen worden toegeschreven kan er met succes op worden
geselecteerd. Selecteren betekent: fokken met de dieren die goed scoren en de slechte
scoorders buiten spel zetten. Erfelijkheidsgraad in de hondenfokkerij komt in beeld bij de
selectie op bekende aandoeningen als heupdysplasie en elleboogdysplasie. Eenduidige cijfers
zijn er niet, maar voor deze aandoeningen wordt in de literatuur een erfelijkheidsgraad tot 0,5
of 0,6 genoemd.
Het effect van selectie leidt tot een verschuiving van de normale verdeling in de gewenste
richting: een volgende generatie heeft een betere gemiddelde score, met wat minder zeer
slechte scores en wat meer heel goede. 

Fokdoel
In de fokkerij doe je er goed aan doelen te stellen die te maken hebben met selectie op
erfelijke eigenschappen. Dat kunnen doelen zijn die je als groep stelt, maar ook individuele
doelen kunnen zinvol zijn. Daarbij moet de fokker zich realiseren dat het fenotype van een
fokdier het product is van genotype (de erfelijke aanleg) en milieu-invloeden. 
Maar ook het behoud van genetische variatie is nodig en inteeltdepressie, het verlies van
eigenschappen, moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Het begrip effectieve populatie komt dan om de hoek kijken: zo veel mogelijk geschikte
dieren zouden moeten meedoen aan het maken van de volgende generatie. 
Hinke Fiona gaf een toelichting op deze begrippen aan de hand  van het aantal nesten
Wetterhounen dat per jaar wordt geboren. 
Bij de Wetterhoun speelt juist op dit moment dat de rasvereniging van mening is dat de inteelt
in het ras zo ver is opgelopen dat er kruisingen gemaakt moeten worden met andere rassen om
de Wetterhoun te redden. Vakmensen als zijzelf interpreteren de cijfers anders en zien in die
van de laatste jaren eerder een positieve trend, dus achten de draconische maatregelen eerder
bedreiging van, dan de redding voor het ras. De frustratie over de manier waarop voor haar
gevoel haar ras kapot wordt gemaakt, zit haar hoog.

Selectie en zo min mogelijk inteelt
Waakzaamheid  voor te snel toenemende inteelt is wel een basisregel voor verstandige
fokkerij. Daarom is haar afsluitende advies aan de Chowfokkers: probeer zoveel mogelijk
reuen in te zetten, fok zoveel en zo divers mogelijk en laat zoveel mogelijk verschillende
dieren als fokdier meedoen. 
Selecteren is nodig  en noodzakelijk om doelen te bereiken. Maar doe het wel met verstand.
Goed fokken is niet makkelijk omdat je met veel rekening moet houden. Gebruik ZooEasy als
hulpmiddel, dat is werkelijk een prima programma voor de hondenfokkerij.



Tijdens en na de lezing was ruimte voor uitleg en discussie. Daarvan is goed gebruik gemaakt.
Een aantal begrippen dat aan de orde is gekomen komt zeker voor nadere uitwerking in
aanmerking. Dat zal in de nabije toekomst in het Clubblad en/of op de website gebeuren.

Janneke Leunissen-Rooseboom

Dit verslag is gemaakt aan de hand van de Powerpoint-presentatie van Hinke Fiona Cnossen
die ze heeft gemaakt voor 23 maart..


