
Ledenbijeenkomsten over outcross en de toekomst van het ras 

 
Het bestuur en de werkgroep outcross nodigen jullie van harte uit om aanwezig te zijn bij twee 

informatiebijeenkomsten over ‘outcross en de toekomst van het ras’ op 11 en 21 januari. Je kunt je 

opgeven via werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org. 

 

De bijeenkomst van woensdagavond 11 januari (start 20.00u) is een online-bijeenkomst die je thuis 

via computer, laptop, tablet of telefoon kunt volgen. Tijdens deze bijeenkomst doet de werkgroep 

outcross verslag van de inventarisatie die ze heeft gemaakt over ‘de stand van het ras’ en de 

mogelijkheden die wij als vereniging hebben om het ras ook voor de verre toekomst gezond te 

houden. Hoe staat het met inteelt en diversiteit in ons ras? Welke ziekten komen veel voor en wat 

kunnen we daaraan doen? En meer in het bijzonder: hoe staat het met epilepsie bij de Drent? Welke 

opties hebben we en hoe kan outcross daar wel of niet een onderdeel van zijn? 

De lezing van 11 januari is eigenlijk een uitgebreide inleiding op de bijeenkomst van 21 januari. 

 

Op zaterdagmiddag 21 januari geeft Marjoleine Roosendaal een lezing over outcross met andere 

rassen. Waarom zou je een ander ras inkruisen? Wat levert het op? En hoe doe je het? Welke rassen 

kies je? Hoe voorkom je dat je juist nieuwe problemen je ras binnenhaalt? Marjoleine vervult vele 

functies binnen de kynologie, van wetenschapsredacteur tot keurmeester en voorzitter van de 

poedelvereniging. Ze is nauw betrokken geweest bij verschillende outcrossprojecten in Nederland en 

heeft daar als fokker met haar eigen Wetterhouns ook aan meegedaan. Deze lezing is live in zalen- en 

sportcentrum De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg en begint om 13.00u. 

 

Beide bijeenkomsten zijn informatiebijeenkomsten. We willen heel graag iedereen in de gelegenheid 

stellen om kennis op te doen en we willen alle vragen die je hebt aan bod laten komen. Al eerder 

werden bijeenkomsten georganiseerd voor fokkers en commissieleden van onze vereniging. De 

bijeenkomsten zijn onderdeel van een eerste inventariserende fase. Pas na januari, als iedereen 

voldoende geïnformeerd is, gaan we de discussie met elkaar aan. Wat gaan we doen en hoe? En zal 

outcross daar mogelijk een onderdeel van zijn? Maar die discussie komt later; we doen het echt stap 

voor stap en willen iedereen bij dit proces betrekken. 

 

Dus ben je dekreu-eigenaar, (ex- of toekomstige) fokker, betrokken lid of gewoon een 

drentenliefhebber met belangstelling voor het ras, geef je dan op via 

werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org. Geef wel aan voor welke bijeenkomst je je opgeeft. 

De twee lezingen zijn ieder voor zich zelfstandig te volgen, maar we raden je aan zo mogelijk beide te 

volgen. Het verhaal over outcross van 21 januari zal duidelijker zijn als je de lezing van 11 januari ook 

gevolgd hebt. Ook als je was uitgenodigd voor één van de lezingen in november en december en je 

kon toen niet, dan kun je natuurlijk nu ‘inhalen’. Een lezing voor de tweede keer volgen mag 

natuurlijk ook. 

 

We hopen dat heel veel mensen aanwezig zijn zodat we straks met een grote groep verder kunnen 

praten over de toekomst van ons ras. Wat we terug horen van mensen die de lezingen al gevolgd 

hebben, is dat het absoluut de moeite en de tijd waard was. 

 

Namens bestuur en werkgroep outcross, 

Marc Massaar van Schaik 
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