
 

 

Lezingenreeks: Is fokken gokken?  
 
Spreker: Marjolein Roosendaal 
Locatie: SportHondenCentrum Brabant, Vlietweg 5, 4758 TJ Standdaarbuiten 
 
Direct inschrijven: https://goo.gl/forms/DCFH1cT25qntOi7m2 
Contactpersoon: Carolien Jansen via SOFTactiviteiten@gmail.com 

De ochtendonderdelen zijn basislezingen, welke stipt beginnen om 10:00. De middagonderdelen gaan 
de diepte in met als ras border collie, welke stipt beginnen om 14:00. Als je niks van de materie weet, 
is het handig om ook naar de ochtendonderdelen te gaan. De onderdelen duren tussen de 2,5 en 3 
uur. De ochtendonderdelen kunnen langer duren. 
  
25 februari 2017 Genetica algemeen met oa kleuren en vacht (basis) 

en bij border collies (verdieping ras)  
25 maart 2017 Afwijkingen in hondenrassen algemeen (basis) 

En bij de border collies (verdieping ras) 
8 april 2017 Fokkerij, fokbeleid, inteelt en outcross algemeen (basis) 

en bij border collies (verdieping ras) 
  
SOFT-aanbieding  
In de voorverkoop:  1 onderdeel = 12,50 € 

2 onderdelen = 22,50 € (korting is 2,50) 
3 onderdelen = 32,50 € (korting is 5,00) 
4 onderdelen = 42,50 € (korting is 7,50) 
5 onderdelen = 52,50 € (korting is 10,00) 
6 onderdelen = 62,50 € (korting is 12,50, 1 onderdeel is gratis) 

 

Kosten aan de deur: € 15,00 contant per onderdeel lezing 
  
Over de spreker:  Marjolein Roosendaal is sinds 2002 werkzaam als (wetenschaps)journalist en heeft zich 

gespecialiseerd in fokkerij en genetica van honden, waarbij de genetica van kleuren en 
vachten en hun relatie tot gezondheid haar bijzondere belangstelling heeft. Ze is werkzaam bij 
het maandblad De Hondenwereld sinds 2004 en hiervan hoofdredacteur sinds 2012. 
Marjolein heeft meermalen meegewerkt aan onderzoeken binnen kleine populaties. Zelf fokt 
zij sinds 1990, eerst Friese Stabijs en tegenwoordig voornamelijk Wetterhounen en 
Havanezer. Ze is nauw betrokken bij diverse outcross-projecten. 

Over het door de 
spreker gekozen goede 
doel: 

Over het door de spreker gekozen goede doel en wat de spreker erover 
zegt: http://dierenthuis.nl/, een van de zeer weinige, waarvan ik zeker weet dat er niets aan 
de strijkstok blijft hangen (Marjolein Roosendaal). 

Over SOFT-actviteiten: SOFT-activiteiten, bestaat nog niet zo lang, wil graag dat kennis op de juiste plek beland en 
vind het een uitdaging om in gesprek te zijn met meerdere partijen om zo een aanbod neer te 
leggen, waarbij de kosten niet al te hoog zijn, maar waar wel interessante kennis gedeeld 
wordt met hondenliefhebbers. SOFT is de afkorting van de kennelnaam van Carolien Jansen: 
Spirit OF Three. Een traditie van de vorige stichting van Carolien, wat hiermee wordt 
voortgezet, is dat overgebleven gelden, na aftrek van gemaakte kosten, als gift overgemaakt 
wordt naar een goed doel. Dit doel kan gekozen worden door een mede-organisator/de 
spreker/de workshopgever. 
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