Lezing omtrent de oogafwijking Membrana Pupillaris Persistens , (MPP)
aanvang 10.00 uur.
Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering hebben wij een zeer interessante Gastspreker in
de persoon van Kirsten Wesche uitgenodigd .
Wij zijn zeer verheugd dat zij aan onze uitnodiging gehoor heeft gegeven en met ons haar kennis
omtrent de oogafwijking Membrana Pupillaris Persistens afgekort MPP wil delen. MPP is een oogafwijking die wordt veroorzaakt door bloedvatrestjes van voor de geboorte. Ook zal ze ingaan op wat
dat kan betekenen voor een individuele hond ,de fok en hoe andere verenigingen in omringende
landen hier mee omgaan.
Voor vragen zal er genoeg ruimte na de lezing zijn.
De voertaal van de lezing is Engels, waar zij woorden niet weet spreekt ze Duits, er is een tolk
aanwezig die kan vertalen. Mevrouw Wesche ondersteunt haar lezing met een Power Point
presentatie waardoor het voor de meeste mensen goed te volgen is.
Meer over de persoon Kirsten Wesche.
Ik ben 53 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen van 16 en 27 jaar oud. Van beroep ben ik directie
secretaresse van een groot Advocaten en Notariskantoor in de buurt van Hamburg.
In 1989 kregen wij onze eerste Hovawart reu, Bingo von der Marienburg op de leeftijd van 10
weken. Met hem hebben wij voor het eerst een trainingsveld van de RZV bezocht en zijn meteen
hartelijk verwelkomd. Dat heeft er toe geleid dat ik ben gebleven en me geleidelijk aan actiever en
met meer verantwoordelijkheden in ben gaan zetten voor de club.
Bingo was een enthousiaste hondensportliefhebber en zijn pedigree is in vele nakomelingen van ons
ras terug te vinden .
In 1994 kregen wij een blonde reu Crezidahof Don Rusty uit Finnland, een zoon van Bingo. Hij heeft
aan alle fokgeschiktheidstesten, zowel speuren als ook IPO 1 deelgenomen. Hij was zeer
temperamentvol en tevens een geweldige familie hond.
In 2004 verwelkomden wij onze eerste Teef, Hova Bonde’s Indira, geboren in Denemarken. Zij
ontwikkelde zich tot een typevolle absoluut betrouwbare Hovawart persoonlijkheid, waar ik twee
nesten mee had, 11 geweldige pups. In 2016 is ze op de leeftijd van 13 jaar gestorven ,zonder ook
maar een keer ziek te zijn geweest.
Uit het B nest hebben wij Becca gehouden, helaas kon ik vanwege tijdgebrek niet met haar fokken.
In 1997 begon ik de opleiding Zuchtwartin en werd ik in 1999 door de fokleiding erkend. Sinds die tijd
heb ik ontelbare nesten bezocht en fokkers geadviseerd en begeleid.

Meerdere jaren was ik plaatsvervangend landsdeel fokverantwoordelijke van Noord Duitsland tot ik
meerdere opdrachten binnen het bestuur van de RZV overnam. Twee jaar was ik plaatsvervangend
fokleidster in een overgangsperiode van de RZV .
In 2010 heb ik het fokbeleid buitenland op mij genomen en zet mij sindsdien intensief, bijna
dagelijks, in voor de aanvragen vanuit het buitenland voor de RZV. Ook voor Dekreuen en aanvragen
van onze fokkers, die graag een reu uit het buitenland in willen zetten. Daar heb je veel research
werk voor nodig en regelmatig contact met fokverantwoordelijke collega’s uit binnen en buitenland.
Ik ben op dit moment lid van het fokkersteam van de RZV, wat uit 6 personen bestaat. Ook ben ik
werkzaam als IHF secretaresse binnen de RZV. Als laatste ben ik ruim 10 jaar Rassen keurmeester
voor de Hovawart en keurmeester van ons ras voor de fokgeschiktheid testen.
Ik kijk er naar uit om velen van u te mogen ontmoeten .
Met Hartelijke Groet
Kirsten Wesche

Dit alles vind plaats om 10.00 uur op onderstaand adres:
Apeldoornse Kynologen Club
Polderweg 5
7327 GX Apeldoorn
Tel. 055-5400032

