WITTE BOXERS (bron: cluborgaan kringgroep Rotterdam vd Ned boxerclub)
Enkele maanden geleden hoorde ik in de auto, op weg naar huis, een praatprogramma op
de radio. Normaal draai ik z’n programma meteen de nek om, maar dit keer bleef ik
luisteren omdat de volgende vraag behandeld werd: “Wat is er nou zo leuk aan om de
hele dag met je hond op een hondententoonstelling te zitten?”.
Via allerlei omwegen kwam de witte Boxer ter sprake.
Het ergerde mij mateloos dat er weer zoveel onzin werd
gekletst.
Thuisgekomen pakte ik de telefoon en, wie schetst mijn
verbazing, ik kwam er meteen door!
Live in de uitzending kreeg ik de gelegenheid wat feiten
recht te zetten:
Het is niet de keurmeester die bepaalt of een hond al dan niet mee mag doen aan een
tentoonstelling.
De Féderation Cynologique Internationale
heeft voor elk
ras een zgn. “rasstandaard” vastgesteld. Deze
standaard
wordt opgesteld door het land van oorsprong.
In ons
Boxergeval is dat Duitsland. Als de FCI deze
standaard
overneemt, is die wereldwijd van kracht. Geen
keurmeester
ter wereld kan en mag een hond die niet aan
deze
standaard voldoet, toelaten tot een keuring.
Een witte Boxer is volgens de rasstandaard van tentoonstellingen uitgesloten, maar mag
wel aan allerlei andere wedstrijden of cursussen deelnemen.
EG, VEG, GG, IPO, VZH, Agility, Flyball en noem verder maar op, is geen enkel probleem.
Het is een fabeltje dat een witte Boxer altijd wat zou mankeren. Blind, doof, hartkwaal,
maagproblemen, allemaal indianenverhalen. Witte
Boxers zijn meestal de grootste, sterkste en beste
qua rasstandaard (op de kleur na) uit het nest.
Inderdaad zijn er fokkers die witte pups onmiddellijk
in laten slapen. Een echte goede fokker met hart
voor het ras zal dat overigens nooit doen. Die heeft
in zijn klantenkring altijd wel een liefhebber die een
witje wil hebben.
Waarom het dan toch gebeurt? Heel eenvoudig: in fokkerskringen wordt hoog opgegeven
van ouderhonden die geen witte pups zouden vererven. Geld dus. Wie zei ook al weer
"money is the root of all evil"??
De fokker die in zijn advertentie stelt “vererft geen wit” is
niet “geheel correct”.
Het is nl. al geruime tijd mode om op veel wit te fokken:
voeten, borst, buik, neusrug, wangen, voorhoofd, nek, keel
(zgn. “irish spotting”).
Op veel wit fokken en geen wit vererven is volgens de

erfelijkheidstheorie met elkaar in tegenspraak.
Een fokker dient zijn nestjes op te geven bij de Raad van Beheer. Het gehele nest, dus
niet alleen de gele en gestroomde, maar ook de witte. Alle pups worden gechipt en
krijgen allemaal een stamboom. Alleen de stamboom van de witte pup krijgt een kenmerk
“niet erkende kleur”.
Natuurlijk kan een fokker ook nalaten om de witte
pups op te geven, die worden dan niet gechipt en
krijgen geen stamboom. Dat scheelt de fokker in zijn
portemonnee.
Hij handelt dan echter in strijd met het Honden- en
Kattenbesluit, dat zegt dat alle gezelschapsdieren
gechipt dienen te zijn.*
Op de vraag waarom wit als kleur niet is toegestaan, kan ik alleen maar naar de
rasstandaard verwijzen.
Inderdaad was de “oerboxer” wit.
Alle experts, die ik
hierover in de loop der tijden heb
aangesproken, hadden
geen echte zinnige verklaring.
Voor mij en gelukkig
voor velen met mij, maakt het niets
uit of een boxer geel,
gestroomd of wit is. Als ik de
ruimte voor 2 honden
had, zou één in ieder geval een witte
Boxer zijn.
Maar misschien komt die tijd nog wel eens……..
Loes van Nieuwland
*
Een week of wat terug had ik een hele discussie met
iemand (geen lid) die op onze website een advertentie
wilde plaatsen. Wat was het geval? Zij had enkele
jaren geleden in samenwerking met de fokker van
haar teef een nestje gefokt "zo maar voor de lol".
Nou is dat alleen al een opmerking die mijn stekels
overeind doet staan. De betreffende fokker had één
van zijn reuen ter dekking aangeboden, met als enige voorwaarde dat de pups op zijn
kennelnaam zouden komen te staan.
Vervolgens ging de gelegenheidsfokster verder met te vertellen dat het nestje bestond
uit 6 hondjes, waarvan 3 witte. De witte pups werden
door de fokker / eigenaar van de reu niet
geaccepteerd (de hufter!) en hadden ook geen
stamboom gekregen. De nieuwe eigenaars van de
witte pups hadden zelf voor de verplichte chip
moeten zorgen. Dat wil dus zeggen dat de fokker de
witte pups niet had aangemeld bij de Raad van
Beheer, anders waren zij wel gechipt en hadden zij
een stamboom gehad met de vermelding "niet erkende kleur". M.a.w. de fokker /
eigenaar van de reu is een fokker die voor het oog van het kerkvolk (zijn collega -

fokkers) niet wil weten dat zijn reu wit
vererft.
Mijn opmerking dat deze fokker de boel
belazert
en de naam "fokker" niet verdient, werd mij
uiteraard
niet in dank afgenomen.
Het probleem van de gelegenheidsfokster was
dat één
van de witte honden herplaatst moest worden
en de
fokker niet thuis gaf om hierbij ook maar
enige
assistentie te verlenen. Nee, natuurlijk niet,
want dan
moet hij met de billen bloot! Maar toch,
degene die
nu met het probleem van herplaatsing werd
opgezadeld
en verder volledig onbekend was met de
Boxerwereld, bleef erbij dat het een
"bijzonder
integere fokker was met liefde voor het ras".
Ik heb daar toch een hele andere mening over! Mijn liefde voor het Boxerras gaat
echter wel zo ver dat ik deze mevrouw verder op weg heb geholpen en de hond ook
inmiddels is herplaatst.
Nog even kort wat zin en onzin rond de witte Boxer op een rijtje:
Witte Boxers zijn zeldzaam

Ongeveer 25% van alle Boxers die geboren
worden is wit. De
eerste honden die
gebruikt werden
om het Boxerras
te fokken, waren
wit.

Witte Boxers zijn vaker ziek en hebben
meer gezondheidsproblemen dan gele of
gestroomde Boxers

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs
dat de witte Boxer een grotere kans op
gezondheidsproblemen heeft.

Alle witte Boxers zijn doof en kunnen geen
training volgen

Hoewel er een grotere kans op doofheid is
bij de witte Boxer (ongeveer 18% van de
witte Boxers is doof), zijn ze niet allemaal
doof.
Dove Boxers kunnen heel goed getraind
worden met bijv. signalen met de hand en
lichtsignalen. Het training van een Boxer,
of hij nu wel of niet doof is, vergt tijd,
geduld en begrip.

Witte Boxers zijn vals

Witte Boxers zijn niet vals. De kleur van
zijn vacht heeft niets te maken met het
karakter en persoonlijkheid van de Boxer.
Witte Boxers zijn net zo lief en
vriendelijk als hun donker soortgenoten.

Witte Boxers zijn Albino's

Witte Boxers hebben slechts een witte
vacht. Albino's hebben geen enkel
pigment.

Witte Boxers krijgen geen stamboom

De Raad van Beheer geeft ook voor witte
Boxers een stamboom af. Echter met de
bemerking: "Niet erkende kleur".
De witte Boxer mag niet voor
ingeschreven worden op tentoonstellingen,
maar mag wel deelnemen aan bijv.
gehoorzaamheidswedstrijden en Agility
wedstrijden.

Wel een rijbewijs????

