
Uitnodiging voor bijeenkomsten over de toekomst van ons ras 
 
Beste fokkers van de VDPH, 
 
Op dinsdagavond 8 november en zaterdagmiddag 26 november 2022 organiseren het bestuur en de 
werkgroep outcross twee bijeenkomsten voor alle actieve fokkers die fokken vanuit de VDPH, 
bestuur en werkgroep outcross samen, over de toekomst van het Drentenras. 
 
Op dinsdagavond 8 november (start 20.00 uur) is een online bijeenkomst over ‘de stand van het ras’.  
Hoe staat het met inteelt, diversiteit, epilepsie en andere aandoeningen en wat betekent dat voor de 
toekomst van het ras?  
Welke opties hebben we als fokkers (met of zonder outcross) om ons mooie ras een goede en 
duurzame toekomst te geven?  
De werkgroep outcross heeft deze stand van zaken en alle opties op verzoek van de ALV 
geïnventariseerd en dit doorgesproken met deskundigen. Daarvan doen zij op deze avond verslag. 
 
Op zaterdagmiddag 26 november (start 13.00 uur) is een bijeenkomst bij zalen- en sportcentrum De 
Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg waarbij Marjoleine Roosendaal een lezing zal geven 
over outcross.  
Waarom outcross?  
Hoe doe je dat?  
Wat zijn risico’s en hoe voorkom je die?  
Hoe organiseer je het en hoe hou je het als fokkers in eigen hand?  
Wat zijn opties voor de Drent?  
Marjoleine Roosendaal is wetenschapsjournalist met als specialisatie fokkerij en genetica, 
eindredacteur van het magazine Dogzine, keurmeester, voorzitter van de Nederlandse Poedelclub en 
nauw betrokken bij verschillende outcrossprojecten, onder andere met haar eigen Wetterhounen. 
 
We hebben ervoor gekozen deze onderwerpen allereerst alleen met de fokkers onderling te 
bespreken. Het zijn immers de keuzen van de fokkers die de toekomst van het ras bepalen. Zonder 
draagvlak onder fokkers heeft outcross of ander fokbeleid weinig zin. In latere instantie worden de 
bijeenkomsten ook voor alle andere leden georganiseerd.  
 
Als we er komend jaar voor gaan kiezen het stamboek te openen dan zou dat een van de meest 
ingrijpende besluiten uit de geschiedenis van onze vereniging zijn. Daarom is het belangrijk dat 
iedereen zich tevoren goed laat informeren en de mogelijkheid krijgt om alle vragen te stellen die 
maar te bedenken zijn. Doe dus mee aan beide informatiebijeenkomsten. Je kunt je opgeven door 
onderstaande inschrijving te mailen aan: werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens bestuur Vereniging “De Drentsche Patrijshond” en de werkgroep outcross, 

 
Marc Massaar van Schaik 
 

 
 
 



Inschrijving fokkersbijeenkomsten over de toekomst van het ras 
 
Naam/Namen: 
 
Ik/wij doe(n) mee met online bijeenkomst op 8 november 2022, van 20.00 tot 22.00 uur :  ja / nee  
 
Ik/wij doe(n) mee met fysieke bijeenkomst op 26 november 2022 bij De Camp, Bosrand 15-17, 3931 
AP Woudenberg, van 13.00 tot 15.30 uur :  ja / nee 
 
Graag je inschrijving sturen naar werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org 
En als je nu al specifieke vragen hebt, kun je die in je mail doorgeven; dan houden we daar rekening 
mee. 
 


