Groot nieuws: de Schotse
Herder Vrienden is
een erkende rasvereniging!
Arnhem, 9 juni 2016.
Eind vorig jaar hebben we een aanvraag ingediend om lid te worden van de
Raad van Beheer. Dit is het overkoepelend orgaan van alle officiële rasverenigingen en
kynologenclubs in Nederland. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft onze aanvraag in de
vergadering van juni 2016 goedgekeurd. Binnenkort wordt de zogenaamde toetredingsovereenkomst
ondertekend en is de Schotse Herder Vrienden officieel lid. We zijn er trots op!
De procedure om lid te worden heeft een half jaar geduurd, maar in die periode hebben we niet stil
gezeten! We hebben een onafhankelijke gezondheidscommissie ingesteld en kynoloog Marjolein
Roosendaal bereid gevonden hierin zitting te nemen.
De eerste opdracht voor deze gezondheidscommissie was een onderzoek uit te voeren naar de
genetische diversiteit en gezondheid van de langhaar collie in Nederland, vergelijkbaar met het
onderzoek van de Britse Kennel Club (rapport ‘Breed Population Analyses’, september 2015). Uit dat
onderzoek bleek dat de genetische diversiteit van de langhaar collie zo dramatisch klein was in Groot
Brittannië, dat het ras grote risico’s loopt genetische afwijkingen te ontwikkelen en met uitsterven
wordt bedreigd. Het rapport en de vertaling daarvan staat op onze website. Wij willen weten of dit
probleem ook in Nederland speelt en in welke mate.
Met dank aan de contacten van Marjolein Roosendaal hebben we Wageningen University & Research
bereid gevonden dit onderzoek uit te voeren. Wageningen heeft op haar beurt gebruik mogen
maken van de gegevens in de database roughcollie.nl van de heer Ad Mommers. In deze database –
het levenswerk van de heer Mommers – staan de afstammingsgegevens van maar liefst 218.000
collies.
Het onderzoek verkeert in de eindfase. Na de zomervakantie zullen we de resultaten op gepaste
wijze naar buiten brengen. Vooruitlopend daarop besteden we in het zomernummer van ons
magazine aandacht aan de database, waar de heer Mommers meer dan 50 jaar aan heeft gewerkt.
Een icoon in de kynologie.
Bestuur en medewerkers van de Schotse Herder Vrienden wensen jullie een fijne zomervakantie.
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