De fokkerijcommissie is in maart van dit jaar opgestart met als doel het behouden en
bevorderen van gezondheid en kwaliteit van fokkerij van de Rhodesian Ridgeback. De
commissie bestaat uit zes leden waarbij fokkers, dekreu-eigenaren een dierenarts en een
keurmeester zijn vertegenwoordigd. Op deze manier is ervaring vanuit verschillende hoeken
aanwezig. Tevens is een van de leden ook lid van het bestuur van de RRCN waardoor deze
lijnen ook kort zijn.
De leden van de fokkerijcommissie zijn Marlies Olde Monnikhof, Nicole Slag, Belinda Feijen,
Marjon Franke, Nike Lakerveld en Iris van Baaden.

De afgelopen maanden is de fokkerijcommissie met de volgende zaken bezig geweest:
- Het organiseren van deze fokkersbijeenkomst(het streven is om twee keer per
jaar een fokkersbijeenkomst te plannen welke aansluit bij onderwerpen die spelen
onder de fokkers/leden van de RRCN)
- Het uitwerken van een mentorsysteem(idee is om aspirant/beginnend fokkers,
indien gewenst, te koppelen aan een ervaren fokker in de regio die hem/haar kan
ondersteunen in het proces van voorbereiden op fokken, gezondheidskeuringen, een
dekreu zoeken, de dekking, de geboorte, de periode in het nest en eventuele nazorg.
Hierover volgt binnenkort meer informatie).
- Contact met buitenlandse clubs(er is een document opgesteld waarin het VFR
van de RRCN wordt vergeleken met de fokregels van andere clubs in het buitenland.
Om te beginnen zijn we nu bezig met de drie Duitse clubs en de Belgische club.
Hiervoor wordt contact gelegd met de voorzitters van de clubs en wordt gekeken
naar mogelijkheden voor samenwerking/uitwisseling van informatie).
- Overzichtelijkheid van de website(denk hierbij aan informatie over fokken,
gezondheidstesten, het up-to-date maken en houden van de fokkerslijst en
dekreuenlijst)
- Uitwerken van een enquêtevoor 'pups' in de leeftijd van 1 jaar en mogelijk ook 5
jaar in de toekomst. We zijn aan het nadenken over het uitdoen van een enquête
naar de eigenaren van alle pups gefokt via de RRCN, op de leeftijd van 1 jaar. In deze
enquête worden vragen gesteld over het verloop van het eerst jaar op het gebied van
gezondheid, gedrag, eventuele problemen, etc.

In de komende tijd zullen deze onderwerpen verder worden uitgewerkt en zullen we jullie
op de hoogte houden van de vorderingen. Input m.b.t. deze en andere onderwerpen is van
harte welkom! Je kunt hiervoor altijd een van de leden van de commissie benaderen.

Tenslotte willen we in het kort onze visie geven op het belang van een fokkerijcommissie,
van gezond fokken en van de toekomst van ons ras.
Onze speerpunten:
- Openheid, samenwerking en transparantie met het bestuur, andere commissies
en alle leden van de RRCN (fokkers in het bijzonder)
- Bijeenkomsten organiseren die aansluiten bij onderwerpen die leven onder
fokkers en leden
-

Opzetten van het mentorsysteem zoals eerder benoemd

-

Diversiteit en genenspreiding stimuleren

- Meedenken, adviseren en begeleiden in individuele situaties en vraagstukken
van leden
- Monitoren van het vóórkomen van genetische afwijkingen en ziekten in het ras,
dit onderzoeken, leden hierover informeren en nagaan hoe deze risico's zo veel
mogelijk kunnen worden beperkt. De eerder genoemde enquête kan hier onder
andere een middel voor zijn.
- Het onder de aandacht brengen van het Rhodesian Ridgeback Wereldcongres
2020. Dit is niet bij iedereen een bekend evenement en hier valt veel te halen voor
de RRCN, onze commissie en leden/fokkers van de club.
-

Het gevoel van SAMEN staat voor (de gezondheid van) de Rhodesian Ridgeback

Wij gaan met een nieuwe commissie voor een frisse start, ook voor de mensen die in het
verleden negatieve ervaringen hadden, en hopen ons hier samen met jullie allemaal voor in
te zetten. Ook hopen we op veel input en ideeën vanuit de leden van de club.

