
Verzeker de toekomst van je ras
Genetische Diversiteit in American Akita’s, Akita’s en Shiba’s 
en Shikoku’s

theteam@betterbred.com 

mailto:theteam@betterbred.com


Diversiteit Het waarom?



Wat is diversiteit

Diversiteit betekent simpelweg dat er 
veel kleine verschillen van de genen in 
een populatie zit en dat dat goed 
verdeeld is.

…..wat houdt dat in?



Wat is diversiteit? 
Een klein voorbeeld 

Alle mensen hebben genen die de kleur van 
hun ogen bepaalt. Ze hebben allemaal 
oogkleurgenen, want ze hebben ogen en 
ogen hebben een kleur..

Een voorbeeld van diversiteit is het 
oogkleurgen bij mensen wanneer er heel 
veel mensen zijn met verschillende 
oogkleur zoals blauw, grijs, groen, 
goudkleurig, bruin en bijna zwart.

Een voorbeeld van weinig diversiteit is 
wanneer bijna alle mensen dezelfde kleur 
blauwe of bruine ogen hebben.



Dat is alles wat diversiteit is… een grote 
variatie in de genen van het hele genoom.  

De meeste fokkers zeggen dan tegen 
zichzelf; “Maar ik wil geen puppies die er 
allemaal anders uitzien!”

Natuurlijk! 

Serieuze fokkers willen dat hun honden aan 
de rasstandaard voldoen, dus voor 
bepaalde eigenschappen willen ze eigenlijk 
heel weinig diversiteit.



Alhoewel, de onzichtbare eigenschappen, 
zoals het werken van de organen of het 
immuunsysteem, werken niet goed zonder 
die diversiteit.

In honderden onderzoeken van 
verschillende soorten planten en dieren, 
inclusief honden en mensen, hebben 
wetenschappers aangetoond dat hoe 
diverser populaties zijn hoe gezonder en 
sterker ze zijn. Ze hebben ook ontdekt dat 
de reproductie en sterkte groter is in 
populaties met lage inteelt.

Waarom geven we 
hierom?



Het goede nieuws is, we hoeven de genetische diversiteit niet op te geven bij het vastleggen van de 
verschijning en het type. Hondenrassen zijn al herkenbaar in type en selectie van diversiteit kan hand in 

hand gaan met het selecteren van type.



Wilde dieren zijn meestal heel consistent in 
hun verschijning terwijl ze tegelijkertijd zeer 
divers zijn. 

Elk wilde diersoort ziet er hetzelfde uit 
maar ze zijn allemaal zeer divers. 

En wij de fokkers kunnen nu dat ook 
hebben sinds er DNA testen zijn. 
In plaats van alleen hondenfokkers zijn we 
nu ook rasconservators.



Genetische Diversiteit 
Testen en Ziekten

Meeste fokkers zijn gewend om 
genetische testen te gebruiken als het 
gaat om ziekten en aandoeningen.

Deze genetische diversiteitstest test niet 
op ziekten - het test op verwantschap. 

Als wij de testen en analyses van de ons 
gekozen ouderdieren invoeren in 
BetterBred, kunnen we zien of de honden 
genetisch te gelijk zijn of genetisch uniek 
t.o.v. elkaar.



Genetische Diversiteit 
Testen en Ziekten

Als het test op verwantschap, hoe kan het 
fokkers helpen met het bestrijden van 
ziekten en aandoeningen?

Als we genoeg samples van zieke honden 
hebben, kunnen we zien of de honden meer 
inteelt zijn en of ze daardoor een hoger of 
lagere kans hebben op het oplopen van een 
aandoening. We kunnen nu ook zien welke 
rastypische honden een hoger risico 
hebben (bottleneck invloed).



Deze test is het effectiefst bij ziekten 
en aandoeningen welke geen duidelijke 
oorzaak van vererving hebben of welke 
onderzocht zijn en waar geen enkel 
gen is gevonden.
Voorbeelden: Addison’s disease, 
Sebaceous Adenitis, autoimmune 
thyroiditis, kanker

Door bottlenecks te vermijden, zorgen 
we ervoor dat de ziektegenen zich niet 
gaan concentreren in het merendeel 
van de populatie. Dan hoef je niet te 
wachten op het ontdekken van de 
ziektegenen.



Door zieke honden met gezonde honden 
te vergelijken, kunnen we misschien 
uitzoeken hoe we weg kunnen fokken van 
de ziekten.

Door BetterBred te gebruiken, kunnen we 
wegfokken van de bottlenecks, de 
genetische diversiteit beter verdelen in 
het ras en outcross nesten fokken. Dit 
leidt tot gezondere honden, grotere 
nesten en gezondere rassen.



Concepten binnen 
Diversiteit

In dit deel van de presentatie gaan we 
het hebben over concepten zoals inteelt 
versus outcross, atypisch versus typisch 
en hoe we dit als fokkers toe kunnen 
passen.



INTEELT VERSUS OUTCROSS: in hoeverre homozygoot of heterozygoot?

Nakomelingen
Heterozygoot Homozygoot

Honden die ouders hebben met een heleboel dezelfde 
allelen zullen hoogstwaarschijnlijk heel veel 
homozygote loci hebben. 

Ze erven exact dezelfde genen van beide ouders omdat 
de ouder hetzelfde zijn, waarschijnlijk omdat de ouders 
verre familie is.

We noemen deze honden ingeteeld.



In hoeverre homozygoot 
of heterozygoot?

Er was een tijd dat inteelt 
gewaardeerd werd omdat het een 
goede manier was om de door ons 
gewenste eigenschappen vast te 
leggen in de (inteelt) honden. 

Helaas, dus ook de eigenschappen 
waar we niet op zitten te wachten, 
zoals ziekten.



Lang geleden was inteelt de enige manier om te weten of 2 
honden recessieve genen had. Op deze manier konden we 
slechte eigenschappen eruit halen en ons verzekeren van 
goede eigenschappen. 

Inteelt is OK voor een paar generaties maar als het te vaak 
gebeurt en over de gehele populatie, dan krijgen we 
genetische bottlenecks en verlies van diversiteit..



Ouders uit zeer verschillende lijnen zullen eerder meer 
heterozygote pups produceren. Dat betekent dat de meeste 
van de allelen, gekregen van beide ouders, niet altijd 
dezelfde zullen zijn..

We noemen deze honden outbred of outcross.

Waarom is dit goed?  Het vermindert de kans op recessieve 
of recessieve componentaandoeningen in onze pups.



Er zijn 2 algemene aspecten of 
diversiteit in een hond.

1. Hoe homozygoot of heterozygoot 
is de hond (inteelt vs outcross)

2. Hoe atypisch of typisch is de hond 
in vergelijking met de populatie.

We hebben net het 1ste besproken. 
Nu zullen we de 2de bespreken!



Typisch vs. Atypisch

We hebben net besproken hoe een hond 
inteelt of outcross kan zijn.  We refereren 
hier aan de diversiteit van de individuele 
hond.

Alhoewel, genetische diversiteit in een ras 
betekent een heleboel verschillende allelen 
(genes) op elke locus in het hele ras. 

Dus, wat is dan precies een diverse hond?



Iets om te overwegen is of een hond typisch of atypisch is in vergelijking tot de rest van het ras. Bij de meeste rassen hebben 
sommige honden meer of minder veelvoorkomende allelen dan anderen. Wanneer we deze allelen in een hond beoordelen dan 
wordt de hond met meer overeenkomende allelen als typisch voor het ras beoordeeld en de hond met een lager aantal 
overeenkomstige allelen als meer ongewoon voor het ras. Honden selecteren met minder typische genen, voorkomt verlies van 
diversiteit in het gehele ras en helpt om ons om weg te fokken van bottlenecks of het voorkomen hiervan.



Typisch vs. Atypisch

Sommige rassen hebben een hoger 
aantal typische honden en maar een paar 
aparte. Dit zien we bij het beoordelen van 
de allelen. Andere rassen zoals de Akita,  
American Akita en ook de Shiba hebben 
een meer gemiddelde verdeling van 
allelen, dus zijn er niet veel typische of 
atypische honden.



Een individuele honde is:

● Ingeteeld en typisch 
● Ingeteeld en ongewoon

Of een combinatie van deze twee!

Of een hond is:

● Niet ingeteeld en typisch 
● Niet ingeteeld en ongewoon

Meeste honden in het ras zijn een mix van 
alle genoemde mogelijkheden.



Deze factoren vertellen niet of een 
hond goed of slecht is. Goed of slecht 
is iets wat je als fokker weet bij de 
beoordeling van je hond. Welke criteria 
je hanteert om een hond in te zetten 
voor de fokkerij, titels of temperament, 
gezondheid of standaard.

Om te begrijpen of de hond aan deze 
criteria voldoet is de informatie die je 
nodig hebt om een pup te kiezen of een 
passende partner.



Wat is er ontdekt 
over de Akita en de 

American Akita?



Aparte populaties, met weinig overlap, maar gerelateerd.



Hoe nu verder?

Fokkers moeten werken aan de 
biodiversiteit over de gehele 
populatie en tegelijkertijd werken aan 
het verminderen van inteelt om het 
ras op de lange termijn levensvatbaar 
te houden.

….dus, hoe gebruik je je resultaten om 
dat te bewerkstelligen?



UC Davis test 
voor diversiteit 

bij honden

In dit deel van de presentatie bespreken 
specifiek de resultaten van de test.



Je UC Davis certificaat!



Wat is DLA?

In dit deel van de presentatie 
behandelen we het DLA en hoe we die 
kunnen gebruiken.



Het DLA

Het Major Histocompatibility Complex 
of MHC  is het deel van het DNA van 
een dier dat het immuunssysteem 
controleert.

Bij honden heet dit DLA of Dog 
Leukocyte Antigen.

Ontsporing van het immuunsysteem 
kan Immuunsysteem- gebonden 
ziekten tot gevolg hebbenn.



Er zijn 3 gebieden in het DLA op het hondenchromosoom 12.

Deze worden Class I (een), Class II (twee) en Class III (drie) genoemd.

Het DLA



In vergelijking met elke andere huidige test heeft deze genetische 
diversiteitstest voor honden de meeste gebieden op de kaart gezet:

● 4 gebieden in Class I
● 3 gebieden in Class II

Het DLA



Class I

KlClass I is verantwoordelijk voor de 
celimmuniteit. 

Deze vorm van immuniteit heeft 
betrekking op signalering tussen 
cellen van het immuunsysteem en 
activeert bepaalde soorten 
immuuncellen om infecties, kanker 
enz aan te vallen.

UC Davis labelt verschillende typen 
als getallen in de 1000.

Het is complex maar belangrijk om te 
weten dat dit type niets te maken 
heeft met antilichamen.



Wat is een 
antilichaam?

Dat is een klein Y gevomde proteïne dat je 
autoimmuunsysteem verteld dat iets in het 
lichaam wat er niet hoort, moet worden 
aangevallen.

Het hecht zich aan de ongewenste, 
onbekende substantie en vertelt je lichaam 
om het aan te vallen!



Class II

deze klasse  omvat antilichaam 
gemedieerde immuniteit.

Antilichamen “taggen” iets als vreemd om 
door de immuuncellen te worden gedood.

UC Davis labelt verschillende typen als 
getallen in de 2000.

**Er kan wat overlap zijn in deze twee 
klassen en hun rol in immuniteit.



Wanneer antilichamen zijn gemaakt om 
normale cellen in het lichaam als 
vreemd te zien, dan worden ze 
auto-antilichamen genoemd en dat is 
wat autoimmuun ziekten veroorzaakt.



Class III

Dit gebied van het DLA is verantwoordelijk 
voor het signaleren van ontstekingen 
(deze signalen worden cytokines 
genoemd).

Dit komt voor als antwoord op schade aan 
weefsel of infecties.  

Dit is een simpele uitleg van wat 
immunologie is, want het is zeer complex!



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21217030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23265864
https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s40575-015-0026-5

Hoe kun je DLA gebruiken
in het fokken van honden

Het is aangetoond dat DLA in sommige 
gevallen geassocieerd is met ziekte. 

Voorbeeld: 

● In de standaard Poedels was er een 
associatie met Sebaceous Adenitis en 
Addison's disease met specifieke 
class II DLA typen (zwakke associatie)

Er zijn meer voorbeelden in the literatuur.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21217030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23265864
https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-015-0026-5
https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-015-0026-5


Sommige DLA typen zijn in meerdere rassen gevonden, 
sommige maar in een ras.

Bij American Akitas komen de 3 DLA class I haplotypen 
1029, 1081 en 1082 en 2 DLA class II haplotypen 2037 en 
2056 in 75.4% van de geteste DLA haplotypes voor.
 
Alle anderen komen weinig voor. Fokkers moeten zorgen dat 
deze niet verdwijnen uit de populatie.

Hoe zou je deze informatie 
kunnen gebruiken in je 
fokprogramma?



Probeer heterozygote DLA typen te fokken en de 
ongewone DLA typen te behouden wanneer al het 
andere hetzelfde is in de combinaties.

Staar je niet blind op het DLA. De meeste 
associaties zijn zwak (maar niet allemaal).

Er is weinig bewijs gepubliceerd dat heterozygoot 
beschermt tegen ziekte en dat zekere DLA-typen 
beschermen.  



Nu we DLA hebben 
besproken, wat 
kunnen we nog 
meer leren van je 
certificaat?



Wat zegt dit mooie 
figuur links met de 
mooie curve?



Internal 
Relatedness

IR staat voor  Internal Relatedness en is een maat 
van genetische diversiteit binnen een individu, 
oftewel hoe ingeteeld of outcross is een hond.

 IR waarden zijn uniek voor elke hond en kunnen niet 
vergeleken worden met anderen honden.

Twee honden kunnen dezelfde IR waarde hebben 
maar een andere genetische samenstelling.



Dus, waar moet je naar kijken?

● Hoe negatiever de IR, hoe meer 
DIVERSER de hond is. De genen zijn 
meer “heterozygoot” of anders dan 
ieder ander voor wat betreft het 
genoom.

● In het algemeen, hoe positiever het 
IR, hoe meer INGETEELD de hond is. 
De genen zijn “homozygoot” of 
hetzelfde over het hele genoom.



IR is de individuele hond -
Maar vergelijkt het niet met 
de anderen honden.

Hoe meer genen gelijk zijn (homozygoot) zal dit 
de kans verhogen dat de recessieve mutaties in 
de hond naar boven komen.

Dus hoe meer outcross honden zijn (laag IR)  des 
te minder kans op een recessieve aandoening (of 
recessieve component aandoening).  Honden 
met hoge IR hebben meer dezelfde genen en 
daarom meer kans op recessieve aandoeningen.

IR vertelt je niet hoe genetisch uniek je hond in 
vergelijking met de populatie is!



Het voordeel van IR voor 
nestplanning.

Nesten met lagere IR ranges hebben minder kans op 
recessieve component aandoeningen.
Als voorbeeld, in standaard poedel, bij laag IR gaf minder 
gevaar op Sebaceous Adenitis (vermoedelijk een 
recessieve component disease)

Het is gunstig om een laag IR te hebben in het 
toekomstige nest.

BetterBred  kan je helpen bij het voorspellen van de IR 
ranges in toekomstige nesten. Gebruik dit om veilig 
lijnteelt toe te passen of of te kijken of je outcross echt 
outcross is!



IR is informatief, maar 
vertelt je niet alles. 

Hoe zit het met 
atypische genetica? 

We hebben uitgelegd wat je kan zien door te kijken 
naar je certificaat. 

In het volgende deel bespreken we welke unieke 
dingen je kunt leren met BetterBred: Average 
Genetic Relatedness (AGR) en Outlier Index (OI)



Outlier Index
Outlier index -  Hoeveel bottleneck invloed 
(of niet) een hond heeft of hoe typisch 
of atypisch het is voor het ras.



Outlier Index

In het begin van BetterBred heeft oprichter 
Natalie een tool ontwikkeld om te helpen 
bij de genetische analyse van iedere hond 
(en het potentiële nest). 

Dit geeft fokkers een handvat om te 
helpen bij het selecteren weg van de 
bottlenecks (of ze te behoeden er een te 
vormen). Het gebruikt de rasbrede 
allelfrequentie, verzameld van honden uit 
de populatie.



Outlier Index

Hoeveel anders is jouw hond in vergelijking met de 
geteste populatie?

- Hoe hoger het OI, hoe atypischer
- Hoe lager het OI, hoe typischer

Voordelen van het OI:
- Een OI range kan voor elk nest berekend worden 

wat belangrijk is voor het plannen van welke 
combinatie je neemt

- Het is niet afhankelijk van een groot aantal honden 
in het BetterBred systeem; het is gebaseerd op de 
allelfrequentie van de geteste honden die secuur 
gekozen zijn

Tekortkoming - OI is dynamisch en zal veranderen als er 
meerdere honden van het ras zijn getest. We kunnen 
alleen zoveel van een ras weten als het aantal wat we 
getest hebben!



Waar gaat het mis met je ras?

Rassen met meer en een betere verdeling allelen of biodiversiteit over de breedte van 
de populatie, zullen een hogere gemiddelde Outlier Index hebben. 

Outlier Index- “de pols van een bottleneck”



Average Genetic 
Relatedness

(Gemiddeld genetisch verwantschap)

AGR- In hoeverre is je hond gerelateerd aan de 
honden van hetzelfde ras in BetterBred



Average Genetic Relatedness

Het gemiddelde van in welke mate de 
andere honden in de database van 
BetterBred zijn gerelateerd. Honden die het 
minst gerelateerd zijn ten opzichte van de 
meeste honden zijn anders dan de gehele 
populatie.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1462003/

Average Genetic 
Relatedness- “meer 
combinaties”

Wat zeggen de cijfers?

Een hond met een laag AGR is niet gerelateerd 
met de rest van het ras in BetterBred. 

Een hoog AGR geeft aan dat je hond heel er 
gerelateerd is aan de honden in BetterBred.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1462003/

Average Genetic 
Relatedness

Dit lijkt erg op wat dierentuin- and grootvee 
managementprogamma’s gebruiken om de 
dieren in gevangenschap levensvatbaar te 
houden

Select for lower than breed average AGR 
while selecting for type, temperament, drive 
etc in your keepers. 



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1462003/

Average Genetic 
Relatedness

Beperkingen van AGR:

● AGR hangt af van de honden in de
database en daarom aan veranderking
onderhevig wanneer er meer honden
worden toegevoegd. Dit maakt OI een
andere belangrijke maatnemer.

● AGR range kan nu niet worden berekend
voor nesten



Maar...!

AGR en OI zijn elkaars aanvullingen en daarom kan OI 
ons helpen om te kiezen voor een lager AGR in de pups 
die we aanhouden. 

Kijk naar de OI range van je nest om een lager AGR te 
fokken.  



Vragen?



Je resultaten 
gebruiken

In dit deel van de presentatie gaan we 
bespreken hoe je je resultaten kan 
gebruiken in je fokprogramma ten 
voordele van je ras



Laten we eens kijken naar de 
zogenaamde populatie.

Genetic Relatedness



Deze 2 honden zijn verre familie 
en beide hebben de typische 
genetica van de populatie. 

Een nest van deze 2 zal lage IR’S 
hebben, maar gemiddeld meer 
typische genetica (hoewel het 
per pup verschilt want elk krijgt 
andere genetica van zijn moeder 
of vader).

Genetic Relatedness



De groene lijn honden zijn verre familie 
van elkaar.

Als je daarmee fokt krijg je lage IR’s 
maar gemiddeld minder algemene 
genetica in vergelijking met de 
populatie (er zal verschil zijn omdat 
elke pup andere genen krijgt van zijn 
moeder en vader).

Genetic Relatedness



Als volgende denken we aan een 
combinatie van een ‘cluster hond’ 
oftewel een met typische genetica en 
een buiten de cluster oftewel een met 
atypische genetica t.o.v. de populatie.

Een hond in het midden van de cluster 
zal familie zijn van de meeste honden 
in de populatie.

Een combi tussen de rode lijn honden 
zal een lage IR geven, maar de pups 
zullen een range hebben van of 
algemene genen of ongewone genen.

Genetic Relatedness



De laatste combi die we maken zal 
zijn tussen 2 outlier honden die meer 
met elkaar verwant zijn dan de vorige 
combi.

De combi zal hogere IR’s geven maar 
de pups zullen ongewone genen 
hebben. Op deze manier kan het 
waardevol zijn want je behoudt wel de 
zeldzame genen in de populatie.

Genetic Relatedness



De categorieën in BetterBred zijn gebaseerd op de genetische verwantschap van jouw hond waarin je geïnteresseerd bent 
en alle andere honden in de database.   

Denk aan de concepten welke eerder besproken zijn terwijl je de categorieën gebruikt om een fokpartner te selecteren. 
Veel van de besproken fokproducten vallen waarschijnlijk onder categorie 10., maar die varieren in aantallen van hoe 
typisch of atypisch de geproduceerde genetica zal zijn. Outlier index en Average Genetic Relatedness zijn de waarden waar 
je naar moet kijken wanneer je gaat kiezen. Wanneer je dit niet doet loop je makkelijk de kans dat je richting een bottleneck 
fokt met het gevaar van rasbreed diversiteitsverlies.

Genetic Relatedness



Laten we eens kijken naar onze 
gewenste populatie.

Hoe willen we dat het eruit ziet?

Genetic Relatedness



Het vermijden van bottlenecks

We willen dat de genetica zowel in de 
diepte als de breedte van ons ras goed 
bewaard blijft en als ideaal niet een 
hond met clusters in een gebied.

Wanneer je genetica goed verdeeld dan 
zal de rasspecifieke ziektegenen door 
vermenging verdunnen. De ziekte zal er 
nog steeds zijn maar in een lagere 
frequentie..  



Andere manieren van management: 
kleine clusters in een groot en divers 
ras.

De genitische diversiteit wordt 
behouden op een rasbreed niveau en 
daarom kunnen de meer verwantte 
lijnen waarin honden voorkomen met 
een ziekte gekruist worden met de 
‘outcross’ van de populatie.

Miniature en Toy Poedels hebben zo’n 
populatie en blijven op deze manier 
relatief gezond.

Het vermijden van bottlenecks



Met zieke honden mag nooit gefokt 
worden. 

Wanneer een hond uniek maar ongezond 
is, dan zijn zijn genen niet erg bruikbaar.

Hetzelfde geldt voor de een cluster hond, 
zijn ze ongezond dan mag er niet mee 
gefokt worden.

Honden waarmee gefokt wordt moeten 
een goede presentatie zijn van de 
criteria van de fokker. 

Genetic Relatedness



Wanneer je met veel verschillende honden 
fokt, zul je merken dat de nesten vaak 
zullen verschillen van het type waar je aan 
gewend bent.

Selectie op gewenst karakter, bouw en 
drive gaan hand in hand met diversiteit.

Genetic Relatedness



Een klein aantal bottlenecks binnen een 
ras is OK!

Wanneer de genetica uitgeput raakt en 
rasspecifieke aandoeningen groeien 
dan zitten we in de problemen.

We moedigen het behouden van de 
genetica van een ras aan om de 
levensvatbaarheid van het ras op de 
lange duur te waarborgen.

Genetic Relatedness



Even resumeren!

We hebben geleerd dat de diversiteit 
binnen een hond wordt gemeten door 
Internal Relatedness, IR.  Een hoge IR 
betekent dat de hond ingeteelt is.



Diversiteit binnen een ras wordt 
gemeten door OI en AGR. 

Een hoog OI betekent dat een hond 
atypisch is ten opzichte van de 
populatie. 

Een laag AGR betekent dat een hond 
bijna niet verwant is met de honden in 
de BetterBred database.



Genetische Bottlenecks

Om weg te fokken van bottlenecks of 
om ze te voorkomen moeten we 
selecteren op een hoger, rasbreed OI 
gemiddelde en lager AGR.

Als je al deze maatstaven samen 
gebruikt, kan het je helpen met het 
fokken van gezondere nesten. Net 
zoals we altijd hebben geselecteerd op 
op meerdere aspecten van een hond 
(karakter, bouw, drive), alsook 
maatstaven voor genetisch plannen 
van nesten bij meer rassen.



Onze keuzes tasten de toekomst van 
onze rassen aan en we kunnen je 
helpen om je ras een toekomst te 
geven!

Of het nu lijnteelt is op een 
veelgevraagde gezonden favoriet van 
vroeger of om te kijken naar een 
echte outcross, we geven je het 
gereedschap en de kennis op de 
conservator te worden van je ras.



We zijn de begeleiders en de 
conservators van de toekomst van 
ons ras. Elke beslissing die we 
maken zal een impact hebben op de 
toekomstige generaties.

Gebruik het gereedschap en de 
kennis die we je gegeven hebben in 
deze presentatie en lever de bijdrage 
aan de toekomst van je ras.  

Laten we samen een positieve 
impact hebben op de toekomst!

Conclusie






