Het gewicht van onze dwergen.
Op de jaarvergadering 2016 hebben wij de leden beloofd met een visie te komen over de
gewichtsgrenzen van onze dwergen in de toekomst. In dit geval de Pool en de Kleurdwerg. De
gewichtsgrenzen van de Polish zijn nu niet aan de orde. Het ontwikkelen van een visie is nuttig. Er zijn
de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen waar te nemen die om een toekomst gerichte visie
vragen.
Ten eerste: die van de internationalisering.
Internet, Facebook en Twitter zijn gemeengoed geworden
De wereld wordt steeds kleiner. De eindkeuring van de dag van de dwerg 2017 was in Amerika life op
internet te zien Er is steeds meer uitwisseling over de landsgrenzen heen. Dat geldt ook voor onze
hobby.
Ten tweede: de veranderingen binnen onze liefhebberij, zoals bijv. De afname van het aantal fokkers
in Nederland. Een toenemende roep tot verdere standaardisering!
Dit maakt het mogelijk om internationaal dieren uit te wisselen en competities te houden.
Het thema roept veel reacties op. Dat is begrijpelijk. Fokkers zijn liefhebbers en het ras gaat hen na
aan het hart. Naar mijn idee is van de leden 30% duidelijk voor een verhoging, 30% is mordicus tegen,
40% is zwevend. Ook al wordt er soms fel gediscussieerd, uiteindelijk staan de meeste fokkers open
voor een goed onderbouwde visie.
Een visie waar de toekomst van de dwerg centraal staat.
Verhogen ja of nee?
Nee! Gaan op onze handen zitten, gaan we de confrontatie niet aan.
Ofwel we koesteren onze Nederlandse Pool en kleurdwerg en laten alles zo als het is.
Ja! 1. We willen internationaal aanhaken.
2. Als de internationale klasse op onze grote shows verschijnt, ( en dat gebeurt zeker)!
Ben ik bang dat we dan twee soorten dwergen in de kooien krijgen.
Die met een Nederlands gewicht en die met een internationaal gewicht.
Dit is heel onwenselijk.
We krijgen dan situaties, die we nu al kennen bij de kleurdwerg met Lotharinger tekening en de
Lotharinger dwerg. De kleurdwerg met vosbeharing zijn we op die manier ook kwijt geraakt. De
situatie met de Pool en de hermelijn in België is ook verre van ideaal.
3. Onze meest prominente fokkers willen zich graag internationaal profileren, we zullen deze zeker
kwijt raken.
4. Het aantal fokkers ook van onze dwergrassen neemt gestaag af.
Er zijn nu al kleurslagen, die moeite hebben om het vereiste aantal dieren voor een verantwoorde
duurzame populatie bij elkaar te brengen. Zij zijn in de toekomst zeker aangewezen op buitenlands
materiaal.
5. Al deze ontwikkelingen kunnen wij niet negeren.
6. Snelle veranderingen zijn we in onze liefhebberij niet gewend, maar we zullen er aan moeten
wennen. De komende vijf jaar meer verandert er meer, dan in de vijftig jaar die achter ons ligt.

7.Gewicht heeft geen invloed op het door ons gewenste type van kort en breed.
Er wordt ook niet getornd aan dit ideaalbeeld. Diverse keren zijn er dieren getoond, ook op onze dag
van de dwerg in de internationale klasse, die ondanks het hogere gewicht dit ideaalbeeld laten zien.
Hoe gaan we te werk!
Een al te drastische verhoging, dat gaat zeker niet lukken. Ik had nog een gesprek met Alex Verhelst
over deze materie, hij gaf aan dat hij in 5 jaar naar de gewichts grenzen, die in de Europastandaard
staan vermeld wilde gaan. (800 – 1500gram). Verhogen oké, maar met beleid.
Je kunt echter de kool en de geit niet sparen, elk voorstel dat we doen zal op tegenstand stuiten.
Ons idee is dat we ons moeten gaan richten op een maximum gewicht van 1350 gram.
Waarom?
1350 gram is het maximum van het ideaal gewicht in de Europa standaard (1000 – 1350 gram) en in
de Duitse standaard (1100 – 1350 gram).
Met dat gewicht kunnen we overal mee doen.
Bovendien is dat volgens mij op dit moment het hoogst haalbare en deze verhoging zal zeker in
meerdere stappen moeten, ook om fokkers in de gelegenheid te stellen om zich hierop voor te
bereiden.
Bijvoorbeeld.
1. Stappen van 50 gram per keer met een gewenning fase 3 jaar totale duur 12 jaar, duurt veel te
lang en steeds weer op nieuw al die discussie. Niet wenselijk!
2. De eerste verhoging naar 1250 gram, een gewenning van 3 jaar en dan door naar 1350 gram
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Duitse standaard.

In de Duitse standaard staat er nog bij vermeld, dat het normaal gewicht voor volwassen fokdieren
moet liggen tussen 1100 en 1350 gram.
Kolom nieuw laat zien dat fokkers met Nederlandse gewichten niets te vrezen hebben. Want dieren
met een gewicht van 1050 tot 1100 gram vallen in het optimale traject. En krijgen dus gewoon 10
punten voor het gewicht.
Belangrijk, we moeten veel aandacht hebben voor:
Het, bewaken van het juiste profiel van de dwerg.
De mooie Nederlandse kleuren. Deze moeten we koesteren.
Het opleiden en instrueren van de Clubkeurmeesters.
Hoe willen we onze dwerg zien:
Kort, en breed.
Met een fraai afgeronde achterhand
Met goede vulling in de dijen.
Met een matig hoge stelling.
Met ruimte tussen de voorbenen.
Omgedraaid moeten de achterbenen recht naast elkaar staan.

Aan de oorlengte wil ik niet tornen, dit is internationaal niet nodig. Langer dan zes cm is in Duitsland
een lichte fout, langer dan zeven een O. Zij willen dus ook niet langer dan zes. Dus met 5 – 5,5 zitten
we wel goed denk ik. Iets kortere oren benadrukken het fraaie kopprofiel (indien aanwezig) nog eens
extra.
Bennekom, april 2017.
Namens het bestuur van NPKC.
Ab de Vos.

