IERSE SETTER CLUB
opgericht 14 november 1915

OUTCROSS PROGRAMMA IERSE SETTER ROOD-WIT
De Ierse Setter rood-wit is één van Ierlands negen inheemse rassen. Alle negen rassen behoren tot
de werkhonden. Sinds de erkenning van de Ierse Setter rood-wit als een apart ras is de populatie
aanzienlijk gegroeid. Echter internationaal gezien zijn de aantallen klein. De meerderheid van de
Ierse Setters rood-wit worden voornamelijk gehouden en gefokt als show- of huishonden. Er zijn een
relatief klein aantal werklijnen.
De Ierse Setter rood-wit is in de eerste plaats een werkhond, en een belangrijk deel van het Ierse
natuurlijke en sportieve erfgoed.
Binnen Nederland trachtten wij meer belangstelling te creëren voor de Ierse Setter vanuit haar
natuurlijke habitat namelijk die van jachthond.
Het veldwerk is in Nederland de afgelopen decennia meer en meer verdwenen, mede door het
verlies van grote jachtgebieden en het verdwijnen van het vederwild - de patrijs en de fazant - waar
de Ierse Setter in kan jagen en oorspronkelijk voor ingezet werd.
Het grootste deel van de hedendaagse Ierse Setters rood-wit gefokt door de Nederlandse fokkers is
bedoeld als huishond of voor de beste uit het nest om mee te showen dan wel om verder mee te
fokken.
Het totaal aantal Ierse Setters rood-wit dat geboren wordt per jaar is echter zeer laag.
De Ierse Setter Club Nederland heeft evenals de Irish Kennel Club als primaire verantwoordelijkheid
zorg te dragen voor de gezondheid en de toekomst van haar rassen, en neemt haar
verantwoordelijkheid bij het veiligstellen van de toekomst van de Ierse Setter rood-wit, ook voor wat
betreft het veldwerk.
Het outcross programma is belangrijk voor het verhogen van de genetische diversiteit van het ras en
om te voorkomen dat als gevolg van inteelt er verdere gezondheid en genetische problemen
optreden. Het is beter om tijdig op te treden ter voorkoming van problemen in plaats van te wachten
totdat de situatie uit de hand loopt. Daarnaast is het programma van belang om de Ierse Setter roodwit voor het veldwerk te blijven behouden.
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DOELSTELLINGEN IERSE SETTER CLUB NEDERLAND
De doelstelling van dit programma voor de Ierse Setter Club Nederland is om er voor zorg te dragen
dat;
1. De (genetische) diversiteit van de Ierse Setter rood-wit wordt vergroot
2. De Ierse Setter rood-wit ook binnen de werklijn blijft bestaan
Het aantal ingeschreven Ierse Setters rood-wit in Nederland bedroeg over de afgelopen jaren:

Jaar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

RoodWit
5
4
25
0
8
3
0

Cijfers van het aantal ingeschreven Ierse Setter rood-wit in omringende landen zijn te vinden in de
bijlage 2.
Daaruit volgen de volgende subdoelstellingen
1. Er meer initiatieven ontplooid worden om het veldwerk voor de Ierse Setter uit te bouwen.
2. Er meer belangstelling komt voor het veldwerk van de Ierse Setter
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DUUR OUTCROSS PROGRAMMA EN EVALUATIES
Het plan van de IKC geen einddatum, niet met de doelstelling om het programma tot het oneindige
te rekken, maar om o.a. vast te stellen de mate van interesse/ belangstelling, wordt het opgepikt, de
uitkomsten, het succes van de outcross nesten (het kruisen van de bloedlijnen), en met de tijd om te
bepalen wanneer en of de doelstellingen van het programma zijn bereikt.
Voor Nederland geldt dat het programma een termijn van 10 jaar doorloopt. Afhankelijk van de
kennis op dat moment zal bepaald worden of het programma eindigt, verlengd wordt, dan wel of er
een nieuw programma gestart zal worden.
Om de 3 jaar zal het Bestuur van de Ierse Setter Club het programma evalueren met de fokkers en
deze evaluaties bespreken met de Raad van Beheer om te bezien of het outcross programma met
deze doelstellingen voortgezet dient te worden. In de evaluatie worden in ieder geval de volgende
zaken besproken:
1. Aantal outcross nesten en resultaten nakomelingen
2. Aantal Nederlandse Ierse Setters rood-wit (o.a. voortgekomen uit het outcrossprogramma),
die deelnemen aan veldwedstrijden
De eerste evaluatie zal zijn in 2017.
Start van het programma is 1 september 2014.
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REGLEMENT VAN HET OUTCROSS PROGRAMMA
In overeenstemming met de IKC heeft de Ierse Setter Club Nederland het outcrossprogramma
vertaald naar de Nederlandse situatie met behoud van de uitgangspunten en regels van de IKC en
conformerend aan de regels van de Raad van Beheer.
Alle ouderdieren waarmee in Nederland binnen het outcrossprogramma gefokt wordt, dienen te
voldoen aan
1. De regels van de Irish Kennel Club
2. De regels opgenomen in het Verenigingsfokreglement van zowel de Ierse Setter rood als de
Ierse Setter rood-wit, die als laatst vastgelegd is door de ALV van de Ierse Setter Club in haar
Huishoudelijk Reglement en bekrachtigd door de Raad van Beheer

REGELS OMTRENT DE GOEDKEURING VOOR DE COMBINATIE CONFORM
DE IRISH KENNEL CLUB
Het is de bedoeling dat elke Ierse Setter rood en Ierse Setter rood-wit van een FCI aangesloten land
of een National Kennel Club met wie de Ierse Kennel Club een wederkerige overeenkomst heeft, kan
ingezet worden in dit programma.
Om tot goedkeuring te komen van een combinatie conform het Outcrossprogramma dient men te
voldoen aan de volgende voorwaarden van de Irish Kennel Club:
1. Alle Ierse Setters rood en Ierse Setter rood-wit, die worden opgenomen in het Outcross
programma, moeten door de Outcross Commissie van de IKC worden goedgekeurd.
2. Alle Ierse Setters rood-wit en de Ierse Setter rood opgenomen in dit programma moeten de
juiste gezondheidscertificaten hebben met betrekking tot:
o Canine leukocyten adhesie deficiëntie (Clad): uitkomst vrij
o Heupdysplasie (HD): minimaal uitslag HD-C, met dien verstande dat een hond met
HD-C alleen gepaard mag worden aan een HD-B of HD-A hond ( conform het VFR)
o PRA- RCD 4 uitslag vrij (wanneer het dier een lijder betreft dan mag er alleen gefokt
worden met een vrij ouderdier)
o Vrij getest op Von Willebrand Disease; dit onderzoek geldt alleen voor de Ierse Setter
rood-wit.
o Een algemeen gezondheidscertificaat uitgegeven door een dierenarts
3. Daarnaast dienen bij de aanvraag toegevoegd te worden
o Gegevens over de hoogte van de schouder.
o Minimaal twee zijprofiel foto's
o Kopie van de stambomen
o Een onderbouwing waarom er gekozen wordt voor deze combinatie
4. Alle testen voor Von Willebrand, CLAD en heupdysplasie dienen te worden uitgevoerd door
een erkende dierenarts en beoordeeld door een erkende instantie.
5. Honden die deelnemen aan het Outcross programma moeten gechipt zijn ter identificatie.
Outcross programma Ierse Setter rood-wit ~Ierse Setter Club ~ v5.0
4

IERSE SETTER CLUB
opgericht 14 november 1915

De gegevens van alle honden stambomen, gezondheidscertificaten en alle andere relevante
documenten moeten vier maanden voor elke dekking aan de IKC commissie worden
voorgelegd. Elke afwijking op deze kwestie moet de goedkeuring hebben van de commissie.
7. Pups geboren uit het outcrossprogramma dienen op DNA getest te worden wanneer de
outcross commissie dit verzoekt *).
8. In het geval dat een uitzondering op de fokbeperkingen moet worden gemaakt, zal de IKC
outcross commissie uitspraak doen. De commissie geeft haar uitspraak door aan de Ierse
Setter Club Nederland en de Raad van Beheer.
6.

*). Met ingang van 1 juni 2014 wordt in Nederland van alle ouderdieren en de daaruit voortgekomen nakomelingen een DNA profiel
vastgelegd als bevestiging dat de nakomelingen uit betreffende ouderdieren zijn voortgekomen.

N.B. De Irish Red & White Setter Club heeft nog een aantal aandachtspunten toegevoegd voor de
fokker aangaande de ouderdieren die hij in willen zetten, die zijn te vinden in Bijlage 2.
Alle aanvragen dienen te worden gestuurd aan
Secretary-Irish Kennel Club (De heer A. O'Neill)
Fottrell House, Greenmount Office Park
Harolds Cross Bridge, Dublin 6W
England
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REGELS OMTRENT GOEDKEURING COMBINATIE IN NEDERLAND
Wanneer de fokker de nakomelingen uit de outcross combinatie wil laten in schrijven in het
Nederlands stamboekregister dan dient de fokker een goedkeuring te krijgen van de Ierse Setter Club
en de Raad van Beheer op basis van de volgende regels:
1. Het insturen van de volgende documenten aan de ABC (Advies en Begeleidingscommissie)
van de Ierse Setter Club
a. Kopie van de officiële schriftelijk goedkeuring van de IKC voor de combinatie
b. Kopie van de uitslagen van bovenstaande gezondheidstesten conform de IKC
goedkeuring
c. Kopie van beide stambomen
2. Voor een goedkeuring van de Ierse Setter Club dient de combinatie te voldoen aan het
Verenigingsfokreglement zoals is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de Ierse
Setter Club.
3. Bij aanvraag van de stamboom, dienen de regels en termijnen van het Kynologisch
Reglement gevolgd te worden.
Voor het aantal in te zetten Ierse Setters rood-wit of rood in Nederland geldt dat iedere Ierse Setter
rood-wit (reu of teef) of rood (reu of teef), die voldoet aan de regels van dit plan ingezet kan worden.
Voor Nederland is dit aantal fluctuerend door de mogelijkheid van import en de afhankelijkheid van
het aantal nesten dat geboren wordt binnen Nederland.
De Ierse Setter Club Nederland haar goedkeuring doorgeven aan de Raad van Beheer met een kopie
aan de fokker. De fokker dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na goedkeuring het dekbericht aan de
Raad van Beheer in te sturen.
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REGELS OMTRENT INSCHRIJVING VAN DE OUTCROSS PUPS IN HET NEDERLANDS
STAMBOEKREGISTER
De pups worden door de Raad van Beheer ingeschreven als: Ierse Setter rood-wit.
Inschrijving van de eerste 3 generaties
 Alle outcross pups van de 1e, 2e en 3e generatie worden tijdens de nestcontrole beoordeeld
op het juiste fenotype. Deze beoordeling van het juiste fenotype zal geschiedden via de ABC
(Advies en Begeleidingscommissie) van de Ierse Setter Club door een daartoe bevoegde FCI
keurmeester Ierse Setter rood-wit.
 De nestcontrole vindt z.s.m. plaats nadat de nakomelingen gechipt zijn door de Raad van
Beheer. Echter uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de pups gechipt zijn. De bevindingen van
de nestcontrole worden door de keurmeester doorgegeven aan de ABC, die de bevindingen
onverwijld aan de Raad van Beheer zal doorgeven1.
 Inschrijving in het stamboekregister:
o De 1e generatie outcross pups worden ingeschreven in de G-0 bijlage van het
stamboekregister
o De 2e generatie outcross pups worden ingeschreven in de G-1 bijlage van het
stamboekregister
o De 3e generatie outcross pups worden ingeschreven in de G-2 bijlage van het
stamboekregister




De outcross nakomelingen van de eerste 3 generaties, die niet het juiste fenotype (zijnde
Ierse Setter rood, een overwegend rode hond met – enig- wit op borst, neus, schedel)
hebben, kunnen niet worden voorgebracht op shows daar ze ingeschreven staan als Ierse
Setter rood-wit, maar wel ingeschreven in veldwedstrijden. De nakomelingen met een
onjuist fenotype worden wel geregistreerd, maar krijgen de vermelding “NEK” (niet-erkende
kleur) mee op de stamboom2.
Indien alle outcross nakomelingen met een correct fenotype (Ierse Setter rood-wit, zijnde wit
met rode platen conform rasstandaard) eenmaal zijn geregistreerd, kunnen deze worden
voorgebracht op shows en veldwedstrijden en zullen zij dezelfde rechten en status genieten
als alle andere geregistreerde honden. Deze eerste 3 generaties kunnen wanneer van correct

1

+ 2 Op 28 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer ingestemd met het voorstel om het verbod op het fokken
met honden met een Niet Erkende Kleur (NEK) op te heffen. Reden is dat het verbod leidde tot een beperkte inzet van voor de fokkerij
geschikte honden, daar waar de gezondheid van veel rassen vraagt om een brede inzet van honden. De aanduiding NEK zal wel gewoon
op de stamboom blijven staan, maar personen zijn niet meer in overtreding als ze een hond met een NEK inzetten voor de fokkerij. De
Raad van Beheer ziet de stamboom als een afstammingsbewijs. Op de stamboom zal de Raad van Beheer aangeven of de kleur erkend is of
niet.
De afschaffing van dit verbod is niet in strijd met de FCI breeding rules. De breeding rules spreken over ‘eliminating faults’ (zoals 'improper
coat colors'), dat is wat anders dan niet erkende kleuren in de rasstandaard. Voor de goede orde: de rasstandaard blijft leidend als het gaat
om het erkennen van de kleuren. Indien de rasstandaard aangeeft dat een bepaalde kleur eliminerend dan wel diskwalificerend is, zal hier
in de fokkerij naar gehandeld moeten worden.
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fenotype rood-wit en als dusdanig ingeschreven overal voor ingezet worden dus ook voor de
fokkerij, met die vermelding dat als deze nakomelingen als ouderdier worden gebruikt ze nog
steeds dienen te voldoen aan dit outcross programma en dus ook hier weer aan de VFR
voldaan dient te worden.

Dit outcross programma is akkoord bevonden
Datum 1 september 2014

Raad van Beheer

Ierse Setter Club Nederland

Naam
Functie

Naam
Functie
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BIJLAGE 1
Aandachtspunten voor de fokkers vanuit de Irish Red & White Setter Club:


De Irish Red & White Setter Club is zich ervan bewust dat sommige 'Irish Red Setters FDSB'
zijn geïmporteerd uit Amerika en zijn gekruist met Ierse Setters rood in Europa. Dit fokken
van de Amerikaanse rode setter wordt door de American Kennel Club en de Irish Kennel Club
niet erkend als Ierse Setter rood en de Irish Red Setter Club is absoluut tegen het inzetten
van honden met een dergelijke afkomst in de genenpool van de Ierse Setter rood. Men is zich
bewust dat in het verleden deze honden zijn gekruist met Engelse setters. In geen geval kan
een hond met een dergelijke stamboom worden ingezet in het Outcross programma.



Om te kunnen deelnemen aan het programma moet u bij de selectie zorgdragen voor
afstammingen met niet aan elkaar verwant genetisch materiaal, maar belangrijker nog is om
verder te kijken dan dat, en om zorgvuldige afwegingen te maken v.w.b. kenmerken, sterke
en zwakke punten van beide honden in de beoogde combinatie, waaronder ook
temperament, conformatie in werkvermogen etc.



Bij de onderbouwing van uw aanpak bij de selectie van honden, zowel rood als rood-wit,
moet u zich realiseren dat de Ierse Setter rood/wit een werkhond is en als zodanig gefokt
moet worden om te voldoen aan `hoge prestatienormen`.
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BIJLAGE 2
Aantal geboren pups Ierse Setter rood-wit in omringende landen waar nog gefokt wordt.

Aantal geboren pups Ierse Setter rood-wit
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