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niwc secretaris

Van: Rachid Tamourt <tamourt@verdonkadvocaten.nl>

Verzonden: donderdag 7 mei 2015 14:31

Aan: chairman@eiwc.org; info@ierdie.net; ikenclub@indigo.ie; 

secretary@iwcofireland.com; j.w.hueberner@t-online.de; president@eiwc.org

CC: john.wauben@planet.nl; i.deWolf@raadvanbeheer.nl

Onderwerp: cross breeding

Bijlagen: PERSBERICHT EN.pdf; PERSBERICHT NL.pdf

Dear Sir / Madam, 
  
Attached in PDF-format you'll find NIWC's (Dutch Wolfhound club) press release concerning the cross breeding discussion.  
  
Regards 
  
  
Rachid Tamourt 
Dutch lawyer 
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Op aan Verdonk Advocaten verleende opdrachten zijn de op www.verdonkadvocaten.nl vermelde algemene 
voorwaarden van toepassing.  

De informatie opgenomen in deze e-mail kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail onterecht ontvangt, 
wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door deze e-mail terug te sturen. Aan de inhoud van deze e-mail kunnen 
geen rechten worden ontleend. Verdonk Advocaten staat niet in voor de juistheid en volledigheid van deze e-mail. Niet gegarandeerd kan worden dat deze 
e-mail vrij is van virussen, noch dat deze bij de geadresseerde is overgekomen zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. 
  



PRESS RELEASE DATED MAY 7, 2015, REGARDING COMMOTION OUTCROSS IRISH WOLFHOUND 
 
By the board of the Dutch Association for the Irish Wolfhound 'IERDIE' documents are distributed and 
published in which they are taking a totally false stand on the Dutch Irish Wolfhound Club (NIWC) with respect 
to its views and activities about an outcross project. These documents are causing a lot of commotion 
internationally. This press release has been prepared for all parties which have taken a position on the basis of 
incorrect information provided and published by IERDIE, to provide correct information. We hope you realize 
after reading this press release that the position you have taken is also incorrect.  
 
Introduction 
Since pedigree dog breeding is carried out in closed populations (closed studbooks), the inevitable 
consequence is that gene pools will narrow. The inevitable result of a shrinking gene pool is a generally high 
inbreeding coefficient in many breeds. 
Inherent to a high inbreeding coefficient is that the genetic diversity within the closed population decreases. 
Scientific research* has shown that a decreased genetic diversity results in an increase of genetic defects in the 
pure bred dog populations. Scientific research** has also shown that certain hereditary diseases are more 
common in pedigree dogs than in mixed dogs, and that these hereditary diseases can be reduced in pedigree 
dogs by broadening the gene pool of the breed.  
 
The Irish Wolfhound 
Because the board of NIWC takes its statutory objectives ‐ preserving and improving the health and welfare of 
the breed ‐ very seriously, she is constantly looking for ways to do so. She believes that the health and longlivity 
of the Irish Wolfhound is little positive. Research into DCM and other heart abnormalities, scientific DNA 
research into the gene, and where these deviations are located in the DNA have so far not led to the desired 
result. In addition, there appears to be a decrease in the average life span (1992 ‐ approximately 8.3 years / 
2014 ‐ approximately 6.2 years). 
 
DNA profile comparisons of not directly related to each other and living on different continents Irish 
Wolfhounds showed that the profiles are genetically almost identical, so the genetic variation within the breed 
is very narrow. Through the cynological years we see wonderful impressive Irish Wolfhounds which in terms of 
health and its inherent average life span are unfortunately less impressive. 
 
Conversation with the Dutch Kennel Club 'Raad van Beheer' 
On July 15 2014 a meeting between a delegation of the board of the NIWC and the director and a board 
member of the Raad van Beheer occurred. The board of the NIWC wanted to offer the Raad van Beheer all 
since 2001 collected results of health tests in the Irish Wolfhound. During this meeting, the option to outcross 
with the Irish Wolfhound was raised. The conversation then went on mainly about the background, advantages 
and disadvantages, the feasibility and possibilities to realize such an outcross within the regulations of the Raad 
van Beheer. Both parties (NIWC and Raad van Beheer) were enthusiastic about it. The NIWC was commissioned 
by the Raad van Beheer that if they wanted to outcross, an Action Plan had to be drafted. 
(The word outcross is actually not correct. The correct term for crossing one breed into another breed is crossbreeding. In 
this press release we limit ourselves to the use of the word outcross, because this is a commonly accepted notion in the dog 
scene when one talks about crossing one breed into another breed.) 

 
Action Plan 
Because there appears to be insufficient genetic variation within the breed itself it seems an outcross to 
another breed is the only way to try to make the gene pool healthy again. 
On February 20, 2015, the General Assembly of the NIWC approved drafting an Action Plan for an outcross 
project for the Irish Wolfhound. Already in 2014 the board had talked with the members during a meeting with 
the breeders. Presently the NIWC is working on the Action Plan, which describes one of the selected breeds for 
an outcross as the Alaskan Malamute. The plan will be accompanied by the results of scientific research on the 
current situation of the breed. 
 
Once the Plan is completed it will be presented to the members of the NIWC. After that, it is simultaneously 
sent for approval to the Raad van Beheer and for information sent to the other breed club for the Irish 
Wolfhound in the Netherlands, 'IERDIE'. Of course, the board of the NIWC is open to discuss the Action Plan 
with the board of IERDIE. 



Involvement Foundation The Irish Wolfhound 
Because a project like this comes with a large financial tag, the NIWC has sought for opportunities to get 
around this without the NIWC carrying the financial burden. The NIWC requested permission from the Raad 
van Beheer to place the outcross project under a foundation. In November 2014, the Raad van Beheer granted 
permission to do so on the understanding that the foundation is the executive body for the outcross, but the 
NIWC will serve as point of contact for the Raad van Beheer. Also, the foundation can therefore function as the 
selection commission. This all should be included in the Action Plan. 
 
Since a private individual made a large donation to the benefit of the outcross project to Foundation The Irish 
Wolfhound, this foundation was the logical choice of the NIWC. 
 
Outcross 
Because there appears to be insufficient genetic variation within the breed itself, an outcross to another breed 
seems the only way to try to make the gene pool healthy again, after which the crossing products with proven 
suitability will be carefully backcrossed. 
 
The film "let there be genes", produced by Henny van den Berg, vividly and clearly shows the positive genetic 
effect an outcross may have. At the end of the film pictures of the offspring of an already performed outcross 
between an Irish Wolfhound and an Alaskan Malamute are shown. 
 
What can be won by an outcross is a positive influence on the gene pool. The contribution of the total foreign 
genes turns several negative homozygotes into the necessary heterozygosity. More heterozygosity is always 
better for a breed and enhances the immune system. Within a breed that consists of mostly homozygosity the 
chance to breed away from a defect is practically impossible, and sometimes even impossible at all.  
 
An outcross sounds scarier than it is, because in three generations the crossing products can be already 
recognizable, normal looking Irish Wolfhounds. 
 
Outcross Irish Wolfhound x Alaskan Malamute 
A few years ago, an American breeder carried out an outcross between an Irish Wolfhound and an Alaskan 
Malamute. For completeness it is noted that this outcross took place entirely outside the knowledge or the 
cooperation of the NIWC. Only recently the board of the NIWC took notice of this outcross and then, to inform 
themselves, got into contact with the breeder. As the results were promising, the board of the NIWC asked the 
breeder if there was a possibility to buy puppies from the F2 generation of this outcross. Unfortunately, it 
appeared that one of the grandparents (an AKC registered Irish Wolfhound) of this F2 generation is now 
suffering from a serious heart problem and DM, so this is not an option anymore. The for this outcross used 
AKC registered Alaskan Malamute bitch however recently brilliantly passed all necessary health tests. 
 
So yes, an outcross has been carried out between an Irish Wolfhound and an Alaskan Malamute, but this 
outcross was not carried out by the NIWC / one of the members / breeders of the NIWC. 
 
For the by the American breeder planned next outcross of an Irish Wolfhound and an Alaskan Malamute 
preliminary health screenings of both potential parents ‐ being a Dutch Irish Wolfhound male and an American 
Alaskan Malamute bitch ‐ have been performed, sperm has been collected and tested, and (at the request of 
the Irish Wolfhound Foundation) sent to the owner of the bitch in America by the owner of the male. 
 
This planned outcross is not carried out by one of the members / breeders of the NIWC or NIWC itself. It is an 
outcross that will be done by an American breeder in America. For that, the American breeder of course does 
not need the permission of the Raad van Beheer, just like the NIWC does not require approval of the Raad van 
Beheer to have sperm sent to the American breeder through the Foundation. 
 
Once the Plan for an outcross with the Irish Wolfhound is approved by the Raad van Beheer, the board of the 
NIWC would like to import puppies out of this abroad carried out outcross. The puppies which will stay with 
private owners. 
 
You will understand that the NIWC is very curious about the results of the outcross which will be carried out in 
America, and will closely follow this project with great interest. 



Final word 
The NIWC deeply regrets that the IERDIE has meant by its based on a totally false position on the NIWC 
regarding its views and pursuits to improperly inform other parties, and to have spread publications which 
contain erroneous conclusions through its web site. Additionally the NIWC regrets that the board of IERDIE has 
approached members of the NIWC with incorrect information. Until this very day, the board of IERDIE has not 
applied the adversarial principle yet. 
 
On repeated requests to remove the documents from the website, make excuses, to publish a rectification and 
to discontinue approaching NIWC members, the board of IERDIE is not reacting.  
Since it turned out that the dispute unfortunately can not be settled in an amicably matter, the NIWC had no 
other choice but to hire a lawyer to start proceedings against IERDIE. 
 
 
*   Assessing inbreeding and loss of genetic variation in canids, domestic dog (Canis familiaris) and wolf (Canislupus), using 
     pedigree data: 
     http://www.diva‐portal.org/smash/get/diva2:692880/FULLTEXT01.pdf 
** Veterinarians question validity of hybrid vigor in wake of study:      
     http://news.vin.com/VINNews.aspx?articleId=29634 

 
 
For further information: 
Nederlandse Ierse Wolfshond Club (NIWC) 
Stuurboord 68 
1435 PD Rijsenhout 
The Netherlands 
E‐mail: niwc.secretaris@gmail.com 
Website: http://www.irishwolfhoundclub.com/ 
 



PERSBERICHT D.D. 7 MEI 2015 N.A.V. COMMOTIE OMTRENT OUTCROSS IERSE WOLFSHOND 

 

Daar door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Ierse Wolfshond 'IERDIE' stukken verspreid en 

gepubliceerd worden waaruit blijkt dat zij een volstrekt onjuist standpunt inneemt over de Nederlandse Ierse 

Wolfshond Club (NIWC) met betrekking tot haar standpunten en bezigheden aangaande een outcross-project is 

er op internationaal niveau veel commotie ontstaan. Dit persbericht is opgesteld om alle partijen die op basis 

van de door IERDIE verstrekte en gepubliceerde onjuiste informatie een standpunt ingenomen hebben, van 

juiste informatie te voorzien. Wij hopen dat u zich na het lezen van dit persbericht realiseert dat het door u 

ingenomen standpunt ook onjuist is. 

 

Inleiding 

Daar in de rashondenfokkerij gefokt wordt binnen gesloten populaties (gesloten stamboeken) is het 

onvermijdelijke gevolg dat genenpools steeds verder krimpen. Het onvermijdelijke resultaat van een 

krimpende genenpool in veel hondenrassen is een in het algemeen hoog inteeltpercentage.  

Inherent aan een hoog inteeltpercentage is dat de genetische diversiteit binnen de gesloten populatie afneemt. 

Wetenschappelijk onderzoek* heeft aangetoond dat hierdoor erfelijke gebreken binnen de raspopulaties 

toenemen. Wetenschappelijk onderzoek** heeft tevens aangetoond dat bepaalde erfelijke afwijkingen meer 

bij rashonden voorkomen dan bij kruisingen, en dat deze door het verbreden van de genenpool van de rashond 

teruggedrongen kunnen worden. 

 

De Ierse Wolfshond 

Omdat het bestuur de doelstelling van de NIWC - de instandhouding, bevordering van de gezondheid en het 

welzijn van het ras - gestand wil doen, zoekt zij voortdurend naar mogelijkheden hiertoe. Zij is van mening dat 

de gezondheid en levensduur van de Ierse Wolfshond weinig positief is. Onderzoeken naar DCM en andere 

hartafwijkingen, wetenschappelijk DNA onderzoek naar het gen en waar deze afwijkingen zich in het DNA 

bevinden hebben tot op heden nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarnaast blijkt er sprake te zijn van 

een afname van de gemiddelde levensduur (1992 - ca. 8.3 jaar / 2014 - ca. 6.2 jaar). 

 

Uit DNA-profiel vergelijkingen van niet direct aan elkaar verwante en op verschillende continenten wonende 

Ierse Wolfshonden is gebleken dat de profielen genetisch bijna identiek zijn, waardoor de genetische variatie 

binnen het ras zeer smal te noemen is. Door de kynologische jaren heen zien we prachtige indrukwekkende 

Ierse Wolfshonden die qua gezondheid en de daaraan inherent zijnde gemiddelde levensduur helaas minder 

indrukwekkend zijn. 

 

Gesprek met Raad van Beheer 

Op 15 juli 2014 heeft er een gesprek tussen een afvaardiging van het bestuur van de NIWC en de directeur en 

een bestuurslid van de Raad van Beheer plaatsgevonden. Het bestuur van de NIWC wilde de Raad van Beheer 

alle sinds 2001 verzamelde uitslagen van gezondheidsonderzoeken bij de Ierse Wolfshond aanbieden. Tijdens 

dit overleg is de optie tot outcrossen bij de Ierse Wolfshond ter sprake gekomen. Het gesprek ging daarna 

voornamelijk over de achtergrond, de voor- en nadelen, de haalbaarheid en de mogelijkheden om een 

dergelijke outcross binnen de regelgeving van de Raad van Beheer te realiseren. Beide partijen (NIWC en Raad 

van Beheer) waren hier enthousiast over. De NIWC kreeg de opdracht van de Raad van Beheer dat indien zij 

over wilde gaan tot het outcrossen, zij hiervoor een Plan van Aanpak op moest gaan stellen. 

(Het woord outcross is eigenlijk de verkeerde benaming. De juiste benaming voor het inkruisen van een ander ras is 

crossbreeding. In dit persbericht beperken wij ons tot het gebruik van het woord outcross, daar dit een algemeen bekend 

begrip in de kynologie is wanneer men het heeft over het inkruisen van een ander ras.) 

 

Plan van Aanpak 

Omdat er binnen het ras zelf onvoldoende genetische variatie blijkt te zijn lijkt de enige manier om te proberen 

om de genenpool weer gezond gevarieerd te maken, een outcross met een ander ras.  

Op 20 februari 2015 heeft de Algemene Vergadering van de NIWC groen licht gegeven voor de te nemen 

stappen om te komen tot een Plan van Aanpak voor een outcross project voor de Ierse Wolfshond. Reeds in 

2014 had het bestuur tijdens een fokkersoverleg hierover gesproken met de leden. Op dit moment wordt door 

de NIWC hard gewerkt aan het opstellen van een Plan van Aanpak, waar als één van de uitgeselecteerde rassen 

de Alaskan Malamute in voorkomt, dat vergezeld wordt door resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar 

de huidige situatie binnen het ras. 

 



Zodra het Plan van Aanpak gereed is zal dit aan de leden van de NIWC gepresenteerd worden. Daarna wordt 

het gelijktijdig ter goedkeuring ingestuurd naar de Raad van Beheer en ter info gestuurd aan de andere 

rasvereniging voor de Ierse Wolfshond in Nederland, 'IERDIE'. Uiteraard staat het bestuur van de NIWC er open 

voor om het Plan van Aanpak te bespreken met het bestuur van IERDIE. 

 

Betrokkenheid Stichting de Ierse Wolfshond 

Doordat er een behoorlijk financieel plaatje hangt aan een dergelijk project heeft het bestuur naar 

mogelijkheden gezocht om dit rond te krijgen zonder de NIWC financieel te belasten. De NIWC heeft aan de 

Raad van Beheer toestemming gevraagd om het outcross-project onder te mogen brengen bij/in een stichting. 

In november 2014 heeft de Raad van Beheer hiervoor haar goedkeuring gegeven met dien verstande dat de 

stichting wel de uitvoerende outcross instantie kan worden, maar dat de NIWC als aanspreekpunt zal dienen 

voor de Raad van Beheer. Eveneens kan de stichting dan ook de functie van selectiecommissie op zich nemen. 

Dit dient dan in het Plan van Aanpak opgenomen te worden. 

 

Daar aan Stichting de Ierse Wolfshond door een particulier een grote donatie geschonken werd ten bate van 

het outcross-project viel de logische keuze van de NIWC op deze stichting. 

 

Outcross 

Omdat er binnen het ras zelf onvoldoende genetische variatie blijkt te zijn lijkt de enige manier om te proberen 

om de genenpool weer gezond gevarieerd te maken, een outcross met een ander ras, waarna bij gebleken 

geschiktheid weer voorzichtig de kruisingsproducten teruggebracht worden in het ras. 

 

De film ‘let there be genes’ gemaakt door Henny van den Berg, laat helder en duidelijk zien welk positief 

genetisch effect een dergelijke outcross kan hebben. Aan het einde van de film worden foto’s van de 

nakomelingen van een al reeds gedane outcross Ierse Wolfshond x Alaskan Malamute getoond.  

 

Wat er met een outcross gewonnen kan worden is een positieve invloed op het genenpakket. Door de inbreng 

van de voor het ras totaal vreemde genen worden diverse negatieve homozygoten allelen weer heterozygoot. 

Meerdere heterozygoten allelen is altijd beter voor een ras en vergroot de afweer. In een ras dat bestaat uit 

voornamelijk homozygote allelen is de kans om weg te fokken van een afwijking praktisch niet meer mogelijk 

en soms zelfs onmogelijk. 

 

Een outcross klinkt enger dan deze is, want in drie generaties zijn de kruisingsproducten alweer 

herkenbare/gewone Ierse Wolfshonden. 

 
Outcross Ierse Wolfshond x Alaskan Malamute 

Enkele jaren geleden heeft er bij een Amerikaanse fokker een outcross plaatsgevonden tussen een Ierse 

Wolfshond en een Alaskan Malamute. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat deze outcross plaatsvond 

geheel buiten het medeweten en de medewerking van de NIWC. Pas recentelijk heeft het bestuur van de NIWC 

van deze outcross kennis genomen en is toen, om zich te informeren, in contact getreden met deze fokker. 

Daar de resultaten veelbelovend waren heeft het bestuur van de NIWC aan de fokker gevraagd of er een 

mogelijkheid was om pups van de F2 generatie van deze outcross aan te kopen. Helaas is gebleken dat één van 

de grootouders (de AKC geregistreerde Ierse Wolfshond) van deze F2 generatie inmiddels lijdt aan een ernstig 

hartprobleem en DM, waardoor dit dus geen optie meer is. De voor deze outcross gebruikte AKC 

geregistreerde Alaskan Malamute teef is recentelijk echter glansrijk door alle benodigde gezondheidstesten 

gekomen. 

 

Er heeft dus wel een outcross plaatsgevonden tussen een Ierse Wolfshond en een Alaskan Malamute, maar 

deze is niet door de NIWC / één van de leden / fokkers van de NIWC verricht. 

 

Wel zijn er voor een door de Amerikaanse fokker volgende outcross van een Ierse Wolfshond en een Alaskan 

Malamute voorbereidende gezondheidsonderzoeken bij beide potentiële ouderdieren - zijnde een Nederlandse 

Ierse Wolfshond reu en een Amerikaanse Alaskan Malamute teef - uitgevoerd, is er sperma afgenomen, getest 

en door de eigenaar van de reu verzonden naar de eigenaar van de teef in Amerika. De eigenaar van de teef en 

de eigenaar van de reu zijn door bemiddeling van de stichting met elkaar in contact gekomen, en de stichting 

wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

 



De geplande outcross wordt dus niet uitgevoerd door één van de leden / fokkers van de NIWC of de NIWC zelf. 

Het betreft hier een outcross die door een Amerikaanse fokker in Amerika gedaan zal worden. Daarvoor heeft 

de Amerikaanse fokker natuurlijk geen toestemming van de Raad van Beheer nodig, net zo min als dat de NIWC 

toestemming van de Raad van Beheer behoeft voor het verzenden van sperma door de stichting naar de 

Amerikaanse fokker. 

 

Nadat het Plan van Aanpak voor een outcross bij de Ierse Wolfshond door de Raad van Beheer goedgekeurd is 

zou het bestuur van de NIWC graag pups uit voornoemde, in het buitenland uitgevoerde outcross, willen 

importeren welke bij particuliere eigenaren zullen verblijven. 

 

U zult begrijpen dat de NIWC zeer nieuwsgierig is naar de resultaten van de outcross die in Amerika uitgevoerd 

gaat worden, en dit project met grote interesse op de voet zal volgen. 

 

Slot  

De NIWC betreurt het ten zeerste dat de IERDIE gemeend heeft op basis van een volstrekt onjuist standpunt 

over de NIWC met betrekking tot haar standpunten en bezigheden andere partijen onjuist voor te lichten, en 

op onjuiste conclusies gebaseerde publicaties via haar website te moeten verspreiden. Daarnaast betreurt de 

NIWC het dat het bestuur van IERDIE de leden van de NIWC heeft benaderd met onjuiste informatie. Tot op de 

dag van vandaag is door het bestuur van IERDIE het principe van hoor- en wederhoor niet toegepast. 

 

Op herhaaldelijke verzoeken om de stukken van de website te verwijderen, excuses te maken, een rectificatie 

te publiceren en het benaderen van NIWC leden te staken gaat het bestuur van IERDIE niet in.  

Daar gebleken is dat het geschil helaas niet in der minnen te schikken valt heeft de NIWC een advocaat dienen 

in te schakelen om een procedure tegen IERDIE te starten. 

 

 

*   Assessing inbreeding and loss of genetic variation in canids, domestic dog (Canis familiaris) and wolf (Canislupus), using 

      pedigree data: 

     http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:692880/FULLTEXT01.pdf 

** Veterinarians question validity of hybrid vigor in wake of study:      

     http://news.vin.com/VINNews.aspx?articleId=29634 

 
 
Voor nadere informatie: 

Nederlandse Ierse Wolfshond Club 

Stuurboord 68 

1435 PD Rijsenhout 

E-mail: niwc.secretaris@gmail.com 

Website: http://www.irishwolfhoundclub.com/ 

 




