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Woord van de voorzitter
Jack Alberts

Als Raad van Beheer staan wij midden in de samenleving, waar wij ook in
2019 werden geconfronteerd met onderwerpen vanuit alle onderdelen van
de kynologie. Te beginnen met de fokkerij: de vraag naar stamboomhonden is
groot – te groot. Er zijn dus meer enthousiaste fokkers nodig. Daarom zijn we
in 2019 het project Fokkerondersteuning gestart, om de verantwoorde fokkerij
van stamboomhonden te stimuleren. Wij bieden de helpende hand aan starters,
onder meer met een handzame checklist, advies en steun, brengen ervaren en
beginnende fokkers bij elkaar en organiseren informatiedagen over zaken als
wet- en regelgeving voor fokkers die professioneel willen (blijven) fokken.
De fokkerij van kortsnuitige honden kreeg veel media-aandacht. Als alternatief
voor het ingezette beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) presenteerden wij in augustus een Fokbegeleidingsplan voor
kortsnuitige stamboomhonden.
Educatief deden we ook het nodige. De Kennis Tour 2019 werd goed bezocht
en hoog gewaardeerd. De vernieuwde kynologische opleidingen werden
operationeel, te weten de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH)
en de Voortgezette Kynologische Kennis (VKK). En als bijdrage aan een solide
basiskennis voor instructeurs in Nederland stelden wij dit jaar ons keurmerk
Kynologisch Instructeur landelijk open.
Het project IT4Dogs, de grootscheepse vernieuwing van onze ICT, is in volle
gang. Een miljoenenproject, waar ons bouwteam dagelijks aan werkt en dat
veel extra inzet en flexibiliteit van onze medewerkers vraagt. Wij hopen in het
najaar van 2020 het grootste deel operationeel te kunnen presenteren.
Tot slot kan ik u melden dat het Fairfok-project voor een gezonde en sociale
hond in 2020 een vervolg krijgt: FairDog. Het is een buitengewone samenwerking van dierenartsen, wetenschappers, fokkers, importeurs van buitenlandse
herplaatsers, dierenspeciaalzaken, onderwijsinstellingen en dierenbeschermers
– een brede vertegenwoordiging van de hondensector. De Raad van Beheer
zit in de stuurgroep, samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde, het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
en de Dierenbescherming. Samen werken we aan een integrale aanpak van
de diverse problemen op het gebied van hondenhandel en –fokkerij.
U ziet, er is genoeg te doen in 2020. Daar gaan we met passie en
energie mee aan de slag!
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HET BESTUUR VAN DE
RAAD VAN BEHEER

Jack Alberts,
voorzitter, portefeuilles Algemene Zaken, Personeel & Organisatie,
Windhondenrensport, Youth
Albert Hensema,
penningmeester, vice-voorzitter, portefeuilles Financiën, ICT,
Stamboekhouding, Personeel & Organisatie
Roelof Nuberg,
secretaris, portefeuilles Juridische zaken, Gedrag, Communicatie & Marketing
Carel Canta,
portefeuilles Keurmeesterszaken, Tentoonstellingszaken, Lokale Kynologie
Jur Deckers,
portefeuille Juridische Zaken & Governance, Opleidingen,
Werken met honden, Jacht met honden
Gabri Kolster,
portefeuilles Sporten met honden, Nederlandse rassen, Fokkerij
Paul Mandigers,
Gezondheid & Welzijn

Het bestuur van de Raad van Beheer ultimo 2019 van links naar rechts
Carel Canta, Paul Mandigers, Jur Deckers, Roelof Nuberg, Gabri Kolster,
Jack Alberts en Albert Hensema
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Woord van de directie

Bij het schrijven van dit voorwoord overheerst de gedachte ‘Hoe zal onze wereld
eruitzien na de coronacrisis?’ Normaal gesproken denk ik terug aan gebeurtenissen in
het verslagjaar en probeer ik die te verbinden met huidige gebeurtenissen en ontwikkelingen. Maar nooit veranderde de realiteit zo snel en ingrijpend als nu. Momenteel
zetten we alles op alles om onze kernactiviteiten, onze dienstverlening en dagelijkse
bedrijfsvoering op zijn minst te continueren. Daarbij staan de veiligheid en gezondheid
van onze medewerkers, fokkers en vrijwilligers die voor de Raad van Beheer in de weer
zijn, uiteraard voorop. Ik hoop dat er bij het verschijnen van dit jaaroverzicht al merkbare
verbeteringen zijn in de situatie rondom het coronavirus.
Dit jaaroverzicht maakt meer dan ooit inzichtelijk welke interactie wij met elkaar hebben
en hoe vaak wij elkaar treffen in uiteenlopende samenstellingen en gelegenheden.
Het is een mooie terugblik op de vele evenementen en activiteiten in 2019 die onze
koepelorganisatie, aangesloten verenigingen en commissies hebben georganiseerd.
Het laat zien dat wij met elkaar actief zijn op vele onderdelen en disciplines binnen het
brede spectrum van de kynologie, gekoppeld aan onze pay-off ‘houden van honden’.
Hoe wij na deze crisis vorm en inhoud kunnen en moeten geven aan onze activiteiten,
is nog onduidelijk. Ik spreek graag de wens uit dat wij onze passie en hobby ‘houden
van honden’ kunnen blijven beoefenen – ook al is dat dan wellicht met gewenste
en/of noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in het kader van de landelijke richtlijnen
en het actuele gezondheidsbeleid. Daar zullen we gezamenlijk de schouders onder
moeten zetten.
Hoe dan ook: de vraag naar pups is in de afgelopen periode enorm toegenomen. Mensen werken vaker vanuit huis en besluiten om niet op vakantie te gaan. Het ‘huisje,
boompje, beestje’-gevoel wordt sterker. Deze crisis heeft de vraag naar verantwoord
gefokte pups dus niet afgeremd, maar juist gestimuleerd. De diversiteit van de aspirantpupkopers is net als buiten crisistijd heel groot en daarom blijft een goede, kritische
selectieprocedure voor hen ook nu van groot belang. Een hond schaf je immers aan als
huisgenoot, als lid van de familie, met wie je jarenlang samen optrekt. Zo’n aanschaf
moet dus niet in een impuls gebeuren – ook niet in crisistijd.
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Als medewerkers van de Raad van Beheer proberen wij in goede en minder
goede tijden een optimale dienstverlening te bieden aan onze leden, fokkers,
deelnemers en partners. In deze bijzondere tijden merken wij dat deze instelling
wederzijds is. Ik ben dan ook onder de indruk van de brede steun en medewerking die wij van u mogen ontvangen. Graag maak ik van deze gelegenheid
gebruik om u hiervoor enorm te bedanken!

Ik hoop u allen zo snel mogelijk in goede gezondheid weer te mogen begroeten.

Rony Doedijns, directeur

stafteam
RAAD VAN BEHEER

Over de raad van beheer

Boven van links naar rechts:
Barbera Hollmann:
projectassistent ICT
Karin Monk:		
hoofd Stamboekhouding
Laura Roest:		
dierenarts/beleidsmedewerker
Marjolein Snip:		
hoofd Ledenzaken, Servicedesk
Dieuwke Dokkum:
hoofd Juridische Zaken, Beleidsondersteuning
			en Personeelszaken

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (hierna: Raad van Beheer) is
het overkoepelende orgaan op het gebied van het houden van honden in Nederland.
Kynologie staat voor alles dat te maken heeft met de relatie tussen mens en hond.
Kynologie omvat dus kennis van het fokken van honden, maar ook kennis op het
gebied van gezondheid en welzijn van honden. Ook alle vormen van hondensport en
actief bezig zijn met je hond worden gerekend tot de kynologie.

Zittend van links naar rechts:
Rony Doedijns:		
directeur
Ron de Wolf:		
hoofd Financiën
Paul Peeters:		
hoofd Marketing & Communicatie

In Nederland worden zo’n 1,5 tot 1,8 miljoen honden gehouden. Het aandeel daarin van
rashonden met een stamboom bedraagt 25 tot 30 procent, in totaal ongeveer 550.000
honden. In Nederland worden circa 300 rassen officieel erkend. Ongeveer 1 op de 5
huishoudens heeft één of meer honden.
De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale honden met een goed welzijn.
Dit betekent dat de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden leidend
zijn. Pas als deze aspecten geborgd zijn, kan worden gestuurd op andere aspecten die
gerelateerd zijn aan het fokken, aanschaffen en houden van honden. Daartoe gaat de
Raad van Beheer in gesprek met zijn leden en hun achterban, fokkers en hondenliefhebbers, maar ook met de politiek, de overheid, maatschappelijke organisaties,
kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 300 verenigingen aangesloten. Dit zijn
rasverenigingen, lokale kynologenclubs en bijzondere verenigingen. Deze verenigingen
kiezen via de Algemene Vergadering een bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal
zeven personen. Het bureau van de Raad van Beheer ondersteunt het bestuur in de
voorbereiding, vorming en uitvoering van het beleid.
Bij het bureau werken zo’n veertig mensen.

Op 1 januari was Ellen Kopp, administratief
medewerkster op de afdeling Stamboekhouding, 40 jaar werkzaam voor de Raad
van Beheer. Ellen werd natuurlijk in het
zonnetje gezet in verband met het
bereiken van deze bijzondere mijlpaal en
kreeg onder meer een mooi boeket uit handen
van directeur Rony Doedijns.
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Januari
NIEUWJAARSRECEPTIE
RAAD VAN BEHEER
Onze nieuwjaarsreceptie in Woudenberg op 12 januari werd goed bezocht
door leden, relaties en andere genodigden. Vice-voorzitter Albert Hensema
sprak het gezelschap namens het bestuur toe. Hij blikte terug op een bewogen kynologisch jaar, met als absoluut hoogtepunt de World Dog Show
(WDS2018) in augustus 2018. Hij keek ook vooruit naar voortzetting van
het Fairfok-programma, het IT4Dogs-project, de verhuizing van de Winner
Show uit Amsterdam naar een andere locatie, en het bestuursbesluit om
niet deel te nemen aan de tweejaarlijkse FCI-ledenvergadering, gekoppeld
aan de eerstvolgende World Dog Show in China. Dit met het oog op de
ernstige misstanden met honden in dit land.
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HOND VAN HET JAAR SHOW 2018
Op zondag 13 januari jl. organiseerde de Raad van Beheer in de Flint in Amersfoort
‘De Hond van het Jaar Show 2018’. Circa 300 bezoekers genoten van de mooiste
honden van Nederland. Best in Show werd de Schotse Herdershond Korthaar
‘Woody Krasna Louka’ van Bianca de Feijter.
Deelname aan de Hond van het Jaar Show kan uitsluitend op uitnodiging.
Deze geldt voor honden die in 2018 op CAC-tentoonstellingen tijdens de groepskeuring als eerste, tweede of derde geplaatst werden, of honden die clubkampioen
werden. Het showen gebeurt niet in een gewone ring, maar op een echte catwalk,
de honden staan letterlijk en figuurlijk in de spotlights, als echte artiesten. Niet alleen
voor de exposanten is het een grote eer om deel te nemen aan deze show, dat geldt
ook voor de keurmeesters. Alleen keurmeesters die een respectabele staat van dienst
hebben worden voor deze show gevraagd. Vol overgave en passie werden alle honden
door een deskundig oog bekeken, vergeleken en geselecteerd.

Reserve Best in Show werd de American Staffordshire Terrier ‘Carmichael’s Liar Liar
Pants on Fire (Spot)’ van O. Verhorevoort. Beste Veteraan werd Alaska Malamute
‘Stormchaser the Saint’ van R. Liebrand, en Beste van de Nederlandse Rassen werd
Drentsche Patrijshond ‘Faro fan’t Suydevelt’ van D.H. Ruthenkolk-Smelt

Nederlandse rassen

rasgroep 1

rasgroep 2

rasgroep 3

rasgroep 4

rasgroep 5

rasgroep 6

rasgroep 7

rasgroep 8

rasgroep 9

rasgroep 10

veteranen

15

Hond van het Jaar: keurmeesters keuren op mooi
maar ook op fit for function
ALLE RASGROEPWINNAARS
(zie foto’s vorige pagina)

• Beste van rasgroep 1 werd Schotse Herdershond Korthaar
‘Woody Krasna Louka’ van B. de Feijter (tevens BIS)
• Beste van rasgroep 2 werd Landseer ECT ‘Naos Noam us Arsnouphis’
van C. Knippenborg
• Beste van rasgroep 3 (en reserve BIS) werd American Staffordshire
Terrier ‘Carmichael’s Liar Liar Pants on Fire’ van O. Verhorevoort
• Beste van rasgroep 4 werd Dwergdashond korthaar
‘Minidogland Take After Sun’ van P. Meier
• Beste van rasgroep 5 werd Samojeed ‘Dont Stand Close v.’t Huis
te Woude’ van T. van der Elst
• Beste van rasgroep 6 werd Black and Tan Coonhound ‘Bayaway
Kennisaw Flying Dutchman’ van C.T.E.M. Beckers-de Jong &
K.C.T.W. Beckers
• Beste van rasgroep 7 werd Bracco Italiano ‘Nestore Savio du Clos
des Petites Vignes’ van S. Weber
• Beste van rasgroep 8 werd Cão de Agua Protuguês ‘Casa Hoya’s
Stop and Stare’ van I. Griffioen-v. Beek
• Beste van rasgroep 9 werd Middenslag Poedel zwart ‘Curlfinch Jakira’
van G.C. Kroes-Vink & A.K.C. Platerink-Kroes & J.F. Kroes
• Beste van rasgroep 10 werd Whippet ‘Crème Anglaise’s Eat My Dust’
van J.W. Akerboom-van der Schaaf & K. van der Schaaf-Akerboom

‘GENERATIES & GEZONDHEID ONLINE’
NOG GEBRUIKSVRIENDELIJKER
In de databank Generaties & Gezondheid Online van de Raad van Beheer
kan men de afstamming van een hond en zijn gezondheidsuitslagen
bekijken. Deze databank bevat de gegevens van honden die sinds 1 januari
1997 zijn geregistreerd in de Nederlandse stamboekhouding. U kunt er
zoeken op NHSB-nummer, naam of chipnummer. Vanaf nu is het ook
mogelijk de gegevens te sorteren op stamboeknummer, geboortedatum,
ras of naam. Dit kan door eenvoudig op de desbetreffende gegevenskolom
te klikken. Het is mogelijk om zowel oplopend als aflopend te sorteren.
Een pijltje naast de titel geeft de sortering aan.
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Waar is een catwalk anders voor?

februari
CAMPAGNEBEELD DAG VAN DE HOND 2019
Voor de Dag van de Hond op
26 mei lieten wij zoals ieder jaar
onze achterban het campagnebeeld kiezen uit een aantal
ontwerpen. Meer dan 1.700
hondenliefhebbers stemden
op hun favoriete beeld.
Op 3 februari sloot de stembus
en de winnaar met bijna 18
procent van de stemmen werd
het beeld van de springende
Shiba in het grasveld. Met de
keuze van het campagnebeeld
startte meteen ook de promotiecampagne voor de Dag van de
Hond. Zie ook onder Thema’s 2019.

AMSTERDAM VERGADERT OVER
EVENEMENTEN MET DIEREN
Op 6 februari woonden wij een openbare vergadering bij van de
Amsterdamse Raadscommissie Bouwen en Wonen, die het beleid inzake
evenementen met dieren besprak. Zo kwam de mogelijkheid ter sprake
om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, waarmee
voortaan ook een vergunning moet worden aangevraagd voor eendaagse
kleine evenementen met dieren. Tot nog toe hoefde dat voor deze evenementen niet. Volgens wethouder Laurens Ivens is dierenwelzijn op zich
geen reden om een vergunning al dan niet te weigeren. Wel kan de
gemeente de NVWA inseinen als zij zorgen heeft over dierenwelzijn.
Als een belangrijke organisator van (grote) evenementen met dieren,
volgen wij de ontwikkelingen op de voet.
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STRENGE HANDHAVING AANGESCHERPTE
REGELS LOCATIECONTROLES
In februari zette de Raad van Beheer zijn dienstverlening aan een fokker
stop omdat zijn locatie niet aan de richtlijnen voldeed – ook niet nadat we
een verbetertermijn hadden afgesproken. Om die reden gaven wij geen
stambomen af voor nestjes van deze fokker. Een en ander is het gevolg
van aangescherpte Uitvoeringsregels Locatiecontroles per 1 november 2018.
In de oude regelgeving kon alleen worden gecontroleerd als de
desbetreffende fokker een dienst bij de Raad van Beheer afnam.
Na aanscherping kan nu ook willekeurig (onaangekondigd) gecontroleerd
worden op basis van één of meer klachten over de fokkerij.
Zo nodig stellen we direct sancties in.

Maart
MARTINI DOGSHOW VIERT JUBILEUM

Martini Dogshow
Benelux Winner

Van 1 tot en met 3 maart werd in Groningen de 60e editie van de Martini
Dogshow gehouden. Met ruim 3.100 inschrijvingen een zeer geslaagde
jubileumshow. BIS werd Dwergdashond korthaar ‘Minidogland Take After
Sun’ van P. Meier. Reserve-BIS werd Middenslag Poedel zwart-wit-bruin
‘Curlfinch Lieke’ van G.C. Kroes-Vink. Bij de Benelux Winner werd van
1.840 deelnemers Best In Show Lagotto Romagnolo ‘Sem Di Casa Cleo’
van K. van Gemert, reserveBIS werd Dwergdashond korthaar ‘Minidogland Take After Sun’ van P. Meier.
Welzijn was een centraal thema: dierenartsen keurden BOB’s, en Dierenpolitie, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en het Hondenwelzijnteam (HWT) hielden toezicht: geen incidenten, ondanks meer dan
3.100 honden en duizenden bezoekers.

Martini Dogshow
BEST IN SHOW
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Crufts: BEST IN SHOW

Marcel ter Horst van Royal Canin (links)
neemt de speciale oorkonde van de
Raad van Beheer in ontvangst van
communicatiemanager Paul Peeters

GROOTSTE HONDENSHOW
TER WERELD: CRUFTS

SAMENWERKING MET
ROYAL CANIN VOORTGEZET

Van 7 tot en met 10 maart werd in Birmingham (VK)
de Crufts 2019 gehouden, de grootste hondenshow
ter wereld. Met bijna 21.000 deelnemende honden
uit circa 50 landen een enorm evenement. Best In
Show werd Papillon Dylan van de Belgische Kathleen
Roosens. Er deden tal van Nederlandse exposanten
mee. Gwen Huikeshoven was er met diverse honden
voor deelname aan de Eukanuba World Challenge en
voor Crufts zelf: ‘Hoogtepunt was de tweede plaats
op de Challenge met Frosty. Geweldig!’ Pim Candel
nam met vier Labrador Retrievers deel: ‘Kwalificeren
voor Crufts is voor mij een doel op zich. Voor mij is
het vier dagen feest!’ Hannie Warendorf deed mee
met Curly Coated Retrievers Bruiser (vader) en Miles
(zoon): ‘Mijn mooiste Crufts-moment was toen ik met
Miles het reserve-CC kreeg. Als bonus won Bruiser
de special working en veteranenklasse en werd
beste veteraan van het ras.’ Kelly Wibbelink won met
Golden Retriever Belle de titel Best of Breed: ‘Ik was
overweldigd van trots en blijdschap, iets wat ik maar
moeilijk met woorden kan omvatten!’ Mariska VijversRoosink en haar Field Spaniel Lot kwalificeerden zich
op de Amsterdam Winner 2018. ‘Op dat fantastische,
bijna magische Groene Tapijt werd onze Lot Beste
Teef van zestig ingeschreven Field Spaniels! Een
‘kippenvelmoment’!’ Ron Temperman werd met zijn
Bouvier-reu Gibbs Britt van de Dambaern Hoeve
‘Beste Reu’ in een veld van 24 reuen. ‘Ik heb genoten!’
Michèle Taffijn deed voor de zesde keer mee aan
de Agilitywedstrijd The British Open. ‘Dit keer met
mijn jongste Sheltie Dutch RePlay in de Novice Cup.
Helaas maakten we in het vaste parcours drie kleine
foutjes maar de jumping wonnen we met glans.
Opnieuw heb ik erg genoten van Crufts!’

De Raad van Beheer en Royal Canin verlengden de prettige
samenwerking voor drie jaar. Tot en met 2021 promoten
en ondersteunen beiden de hondensport, het werken met
honden, Raad van Beheer Youth en Junior Handling onder
de noemer ‘Partners in Sport, Working Dogs en Youth’. De
ondersteuning door Royal Canin wordt in de volle breedte
van al deze disciplines ingezet. Royal Canin ondersteunt
ook nieuwe activiteiten, zoals het Demonstratieteam Werkhonden en de Dag van de Werkhond op 31 augustus.

Crufts:
Gwen met Frosty Snowman

Crufts: Lot (rechts, met Timo Vijvers)
werd Beste Teef van haar ras

Partners in sport
Partners in sport

GESCHILLENCOMMISSIE
BEVESTIGT LIK-OP-STUKBELEID
Crufts:
Hannie Warendorf

Crufts:
Pim Candel

Crufts:
Kelly en Belle BOB

Crufts:
Ron en zijn hond winnen beste reu

In een beroepsprocedure tegen een schorsing wegens het
in de auto achterlaten van honden op de World Dog Show
2018, oordeelde de Geschillencommissie in maart dat de
schorsing was gerechtvaardigd wegens overtreding van het
lik-op-stukbeleid. Op de World Dog Show was het beleid dat
géén honden in de auto mochten worden achtergelaten op
straffe van schorsing en intrekking van eventueel behaalde
punten/titels. Het verweer dat er in de desbetreffende auto
airconditioning aanwezig was, mocht niet baten: de commissie oordeelde dat hoe dan ook het lik-op-stukbeleid was
overtreden en dat het om die reden gerechtvaardigd was
om de exposant te schorsen en de behaalde punten en titels
in te trekken. In verband met de privacy van betrokkene
werd de uitspraak niet gepubliceerd.
Jaaroverzicht 2019
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Biewer Terrier

Poolse Jachtspaniel

April
BIEWER TERRIER EN POOLSE JACHTSPANIEL
NATIONAAL ERKEND

EERSTE LANDELIJKE FOKKERSDAG KNMvD
Op 10 april vond in de Fokker Terminal in Den Haag de eerste Landelijke Fokkersdag plaats,
als start van het Voorjaarsdagen Congres van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD). Het symposium trok zo’n honderd geïnteresseerden. Er waren
lezingen van oogspecialist Anne-Marie Verbruggen over ECVO en hartspecialist Niek Beijerink
over (screening op) hartproblemen. Hoogleraar skeletontwikkelingsstoornissen Herman
Hazewinkel ging in op het ellebooggewricht, veterinair geneticus Marjan van Hagen gaf een
lezing over kortsnuitige rassen, en onderzoeker Else den Boer over het registratiesysteem
PETscan. Specialist voortplanting Jeffrey de Gier sprak over kunstmatige inseminatie en
vruchtbaarheid, dierenarts Daphne Westgeest over begeleiding van pups, de NVWA over
import en export van pups, epidemioloog Marga Goris over de Ziekte van Weil en viroloog
Herman Egberink over vaccineren versus titeren.

In april erkende de Raad van Beheer de Biewer Terrier en de Poolse
Jachtspaniel. Buitenlandse rassen – die nog niet door de FCI zijn erkend,
maar wel door een FCI-erkende kennelclub, contractpartner of associatiepartner – kunnen door de Raad van Beheer nationaal erkend worden en
ingeschreven in het Voorlopig Register (VR). Zo krijgen deze honden
dezelfde mogelijkheden als honden in het hoofdstamboek (NHSB). Enige
uitzondering is dat zij op shows alleen het CAC kunnen behalen en niet het
CACIB, omdat zij nog geen FCI-erkenning hebben.

VOORLOPIGE FCI-ERKENNING
CHODSKY PES EN PRASZKY KRYSARIK

Marga Goris tijdens haar lezing
over de Ziekte van Weil

Per 29 april kregen de Chodsky Pes (Boheemse Herder) en de Praszky
Krysarik (Praagse Rattler) een voorlopige FCI-erkenning. Dit betekent dat ze
niet meer ingeschreven worden in het Voorlopig Register (VR) maar in de
Bijlage, te beginnen met Bijlage G-0. De Chodsky Pes en de Praszky
Krysarik zijn hiermee verwijderd uit de lijst met nationaal erkende rassen
(zie ook item hierboven).

Chodsky Pes
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Praszky Krysarik
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GERARD JIPPING BENOEMD
TOT VICE-VOORZITTER FCI
In de Algemene Vergadering van de FCI op 29 april in Shanghai werd Gerard Jipping,
oud-voorzitter van de Raad van Beheer, benoemd tot vice-voorzitter van de FCI.
Gerard Jipping was twaalf jaar voorzitter van de Raad van Beheer, van 2004 tot 2016.
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Mei
PROMOTIE STAMBOOMHOND
BIJ ANIMAL EVENT
Van 3 tot en met 5 mei werd in Hilvarenbeek het jaarlijkse Animal Event
gehouden. Ruim 30.000 dierenfans, beduidend minder dan vorig jaar,
genoten van een afwisselend programma met uiteenlopende diersoorten. Een aantal rasverenigingen presenteerden hun honden in en
om leuke houten chalets. Het was mooi om te zien dat steeds meer
rasverenigingen samenwerken. Zo presenteerde rasgroep 5, Kees- en
Poolhonden, de rassen uit die groep in een grote tent. Ook stonden de
negen Nederlandse hondenrassen gebroederlijk naast elkaar. Elke dag
was er een rassendefilé, waarbij de interessantste wetenswaardigheden
per ras werden verteld. In het Losloopgebied genoten vele honden van
het zandstrand. Uitgeroepen tot Mooiste Hond van Nederland werd de
stamboomhond Sint Bernard Balou van Margreet Oude Avenhuis

WARMTEWAARSCHUWING
Wegens de vroeg ingezette zomer begonnen
wij al in mei te waarschuwen voor de warmte in relatie tot honden in de auto. Daarvoor
gebruiken wij de bekende poster die wij
enige jaren geleden in samenwerking met
de Hondenbescherming ontwikkelden. In de
zomer gebruiken we de poster ook tijdens
evenementen, waar het Hondenwelzijnsteam
eveneens toezicht houdt op het naleven van
de regels inzake warmte. Aangesloten
verenigingen konden de poster ook dit jaar
weer bestellen om in hun regio te gebruiken.

BIJEENKOMST FCI BREEDING COMMISSION
Op 18 mei kwam in Tallinn (Estland) de FCI Breeding Commission bijeen, waar zestien
landen (waaronder Nederland - Raad van Beheer) aan deelnamen. Op het gebied van
fokkerijzaken bereidt de commissie voorstellen voor, en legt die voor aan het algemeen
bestuur van de FCI. Het ging onder andere over fokbepalingen voor de Zwitserse Witte
Herder, aanpak van de problematiek rond kortsnuitige rassen, inzet van DNA-tests,
kleurbenamingen op exportstambomen, HD-screening, registratie van honden in het land
van herkomst, niet-erkende kleuren en haarvariëteiten, en regels inzake het gebruik van
opgeslagen sperma.
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SYMPOSIUM
GENETICA VOOR DE KYNOLOGIE

JAARLIJKSE BIJEENKOMST
WERKHONDKEURMEESTERS

Op 12 juni werd in Utrecht voor de vierde maal het symposium Genetica
voor de Kynologie gehouden, een goede samenwerking tussen de Universiteit Utrecht - Faculteit Diergeneeskunde (ExpertiseCentrum Genetica
voor Gezelschapsdieren) en de Raad van Beheer. Het symposium trok
bijna 200 toehoorders, die gretig waren om meer te leren over genetica.
Mooi om te zien hoe de wetenschappers de kynologen meenamen in de
laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid bij honden. Er waren
boeiende lezingen over de Fit2Breed-module (ontwikkeld met hulp van
rasvereniging van het Nederlandse Kooikerhondje) van het ExpertiseCentrum, DNA-tests, kanker bij honden en epilepsie.

Op 14 juni vond bij NBG-vereniging Herderewich e.o. de jaarlijkse vergadering van werkhondkeurmeesters plaats, georganiseerd door de Commissie Werkhonden (CWH). Er waren
in totaal 23 keurmeesters aanwezig, die spraken over de invoering van het nieuwe IGPprogramma (IGP=International Gebrauchshunde Prufung) en stemden over de samenstelling
van de CWH-keurmeesteropleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit drie keurmeesters
die de CWH adviseren over allerlei zaken die met de opleiding van keurmeesters te maken
hebben. Cees Jaspers werd herkozen, als nieuw lid werd Toon Hop benoemd. Ruud van
Eck is het derde lid van de commissie. Mooi moment was de benoeming tot erekeurmeester
van Frans Jansen, die om gezondheidsredenen stopte.
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EUROPEAN DOG SHOW 2019
Van 14 tot en met 16 juni werd in Wels, Oostenrijk, de European Dog Show
2019 gehouden. Er waren mooie resultaten voor Nederlandse honden.
Denk aan de eerste plaats in Rasgroep 6 voor Grand Basset Griffon
Vendéen “Forget-Me-Not v. Tum-Tums Vriendjes” van Gwen Huikeshoven,
alsmede een vierde plaats voor haar Petit Basset Griffon Vendéen “Cookie
Crunch v. Tum-Tum’s Vriendjes” in dezelfde rasgroep. Ook de vierde plaats
in Rasgroep 10 voor het Italiaanse Windhondje “Py’s Erotica” van Lucien
Sahuleka en Sandra v/d Graaf was zeker de moeite waard. Op de Austrian
Winner Show werd de Lagotto Romagnolo “Rozebottel’s Zenyatta” van Katrien
van Gemert tweede Beste Junior en werd de Chihuahua Korthaar “Little
Superstars Wild And Wanted” van Kimberly van Kol vierde in Rasgroep 9.

Best In Show werd Newfoundlander “Ursinus
Velutus Zesty Guy” van Zoltan Bartos

Lagotto Romagnolo “Rozebottel’s
Zenyatta” werd tweede Beste Junior
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Grand Basset Griffon Vendéen
“Forget-Me-Not v. Tum-Tums Vriendjes”
werd eerste in rasgroep 6

Petit Basset Griffon Vendéen
“Cookie Crunch v. Tum-Tum’s Vriendjes”
werd vierde in rasgroep 6

Chihuahua Korthaar “Little
Superstars Wild And Wanted” werd
vierde in rasgroep 9

In Rasgroep 10 werd het Italiaanse
Windhondje “Py’s Erotica” vierde

TWEEDE INTERNATIONALE CONFERENTIE
KENNELCLUBS
Van 25 tot 27 juni organiseerde de Zweedse Kennel Club (SKK) in Stockholm de tweede
internationale conferentie van kennelclubs. Centraal stond de inzet van DNA-tests om
erfelijke ziektes aan te pakken. Probleem is dat er een snel groeiend aantal DNA-tests
voor verschillende aandoeningen bestaat, maar dat niet altijd duidelijk is waarvoor je
ze het beste kunt inzetten. De deelnemers besloten meer te gaan samenwerken, onder
meer door informatie met elkaar te delen, bijvoorbeeld binnen het International
Partnership for Dogs (IPFD), en waar mogelijk tot harmonisatie over te gaan.
Jaaroverzicht 2019
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Juli
HOLLANDSE HERDERS OP FILMPREMIÈRE
Op 3 juli waren er zo’n vijftig Hollandse Herders aanwezig in het Haagse
Omniversum om de première van Superpower Dogs op te luisteren. In
deze inspirerende IMAX-film over zes dappere honden die mensenlevens redden, speelt namelijk een Hollandse Herder een hoofdrol.
Voorafgaand aan de film was er een demonstratie van politiehond
Bumper en van de Stichting Reddingshonden RHWW, die lieten zien hoe
ze feilloos slachtoffers van een ramp opsporen. Daarnaast werden alle
Hollandse Herders en hun bazen op de foto gezet. Mooie publiciteit voor
dit trotse Nederlandse hondenras!

Alle Hollandse Herders en hun bazen gingen op de foto...
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Augustus
VIERDE ZOMERKAMP
RAAD VAN BEHEER YOUTH
Het vierde Zomerkamp van de Raad van Beheer Youth vond plaats van 6
tot en met 8 augustus op het terrein van KC Delft. De 24 jongeren en hun
hond maakten er samen met de leiding en de workshopgevers weer een
feestje van! Youth blijft vernieuwen en zo waren er ook dit jaar verrassende
workshops en activiteiten, naast een aantal terugkerende favorieten.
Bekijk de foto-impressie op deze pagina.

FCI-CAMPAGNE
‘SAVE OUR BREEDS’
De internationale koepelorganisatie FCI startte in augustus een campagne om landen
op te roepen nationaal samen te werken om de misstanden in de fokkerij van look-alikes
en de internationale malafide hondenhandel aan te pakken: Save Our Breeds. Wil de
politiek grip krijgen op gezondheid en welzijn, dan moet zij zich niet alleen richten op
de fokkerij van stamboomhonden, maar juist op de markt van look-alikes, aldus de FCI.
Om dit effectief te kunnen doen, is het zaak dat kennelclubs, dierenwelzijnsorganisaties
en (lokale en nationale) bestuurders de handen ineenslaan om te komen tot een
verantwoordelijk, gecontroleerd nationaal fokprogramma. De Raad van Beheer steunt de
FCI-campagne van harte.

Foto’s van Kynoweb/Lisanne Bakker
en van Mariska Haring.

WETTERHOUNPUPS
IN VERENIGDE STATEN
Primeur: op 26 augustus werd een eerste
nest Wetterhounpups geboren in de
Verenigde Staten. Moederhond Jinke
(Annichje Vom Imsbacherhof) is een in
Duitsland gefokt teefje, op haar beurt
afkomstig uit het allereerste nest
Wetterhounen in Duitsland. Jennifer
Melgey, eigenaresse van Jinke, vond in
overleg met de rasvereniging in Nederland de zwarte reu Joppe. Uit deze combinatie werd dit nest geboren. De pups
van de kennel Stony Hillside Wetterhouns
krijgen een NHSB-stamboom omdat het
ras (nog) niet wordt erkend in de VS. Zo
blijven de genen behouden voor het ras.
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September
SEMINAR ‘LIEFDE OF LIJDEN?

FRANS BASSET FESTIJN IN LIEMPDE

Met het seminar ‘Liefde of lijden? Het extreme uiterlijk bij de hond’
besteedde de Hondenbescherming op 4 september aandacht aan extreme
uiterlijke kenmerken bij honden. De psychische aspecten van extreme
keuzes werden belicht en men probeerde meer inzicht te verschaffen in
de mens achter de hond. Diverse sprekers bogen zich over
de populariteit van de kortsnuiten ondanks de
bekende gezondheidsproblemen: de Deen
Peter Sandøe (Universiteit Kopenhagen),
illusionist Jan Reinder, dr. Marjan van Hagen
(Universiteit Utrecht), dr. Esther Bouma
(RU Groningen) en dr. ir. Pieter Oliehoek
van Dogs Global lieten hun licht schijnen
op deze actuele materie.

De Basset Artésien Normand Club Nederland hield op 22 september
zijn Kampioenschapsclubmatch. De uitdaging was het kampioenschap te
organiseren in de sfeer van de Nationale d’élevage, de clubmatch van de
Franse zustervereniging. Dat lukte deze keer als gast op ‘Jacht en Buitenleven’, gehouden op landgoed Velder te Liempde. Maar liefst 42 Bassets
werden beoordeeld door keurmeester Jan Coppens. Voor de eigenaren
en het publiek mooi om te zien dat speurhonden niet altijd hun neus
achterna gaan, maar ook met verve door de ring kunnen lopen. Winnaars
werden de reu Opus du Coup de Fouet en de teef Morphine du Coup de
Fouet van Nicole en Noud Horsten.

GESPREKSTAFEL MINSTERIE VAN LNV

De winnaars en hun
bazen trots bijeen

Op 25 september namen directeur Rony Doedijns en bestuurslid Roelof
Nuberg namens de Raad van Beheer deel aan een ‘gesprekstafel’ van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Doel was
meer begrip te kweken tussen organisaties met tegengestelde belangen
en posities. Aan de hand van een aantal vragen konden de deelnemers
elkaar meer inzicht geven in hun drijfveren, en daarbij vooral focussen op
de overeenkomsten. Raad van Beheer en Dier&Recht deelden een tafel
met nog twee andere clubs. Men bleek ondanks verschillen in wegen en
middelen één gemeenschappelijk doel te hebben: dieren een zo goed
mogelijk bestaan geven. Er werd afgesloten met de intentie de positieve
dialoog voort te zetten en elkaar te helpen dat gemeenschappelijke doel
te bereiken.
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Oktober
EPILEPSIE SINT BERNARD:
ADVIES AAN FOKKERS
In oktober kreeg epilepsie bij de Sint Bernard veel media-aandacht, leidend
tot Kamervragen. De minister stelde daarop dat er niet met dragers
gefokt mag worden. Helaas gaat het om een complex overervende
aandoening die niet met DNA-tests aangetoond kan worden. Preventief
fokbeleid is dus noodzakelijk. De Raad van Beheer adviseerde de fokkers
daarom reuen in te zetten op een leeftijd van 3 jaar of ouder, omdat
epilepsie zich vaak voor het derde levensjaar openbaart. Een combinatie
die epilepsie heeft gegeven mag sowieso niet worden herhaald en
broers en zussen van een lijder moeten bij voorkeur niet voor de fokkerij
worden ingezet. Blijkt een hond met nakomelingen later pas gediagnosticeerd te worden, dan moeten de nakomelingen niet ingezet worden
voor de fokkerij. De rasverenigingen bekijken wat de impact is op de
populatie als nog meer verwante dieren van een lijder aan epilepsie worden
uitgesloten. Daarbij is het verzamelen van gegevens over familielijnen en
gezondheid van essentieel belang.
Een goed fokbeleid houdt met meerdere zaken rekening, het heeft geen
zin te veel dieren uit te sluiten waardoor andere (genetische) problemen
naar voren kunnen komen.
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November
TWEE NIEUWE COMMISSIES VAN START
Na een besluit daartoe in de Algemene Vergadering van 22 juni startte
in november de Commissie Exposities met haar werkzaamheden. De
commissie bevordert het organiseren van exposities door aangesloten
verenigingen, alsmede samenwerking tussen de expositie-organiserende
verenigingen en zal nieuwe initiatieven ontplooien om tentoonstellingsbezoek te stimuleren.
Daarnaast ging de Commissie Keurmeesters van start. De commissie
bevordert een actueel, verantwoord en eigentijds keurmeestersbeleid.
Ook bevordert zij samenwerking tussen keurmeesters onderling, de
aangesloten verenigingen en overige betrokkenen. De commissie
adviseert de Raad van Beheer over de uitvoering en organisatie van
keurmeestersexamens, keuringen, opleidingen en nascholingen,
alsmede over de regelgeving omtrent keurmeesters, examens, benoemingen
en uitvoeringszaken.
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FEESTELIJKE UITREIKING
EUKANUBA AWARDS 2018 en 2019
Op 20 november vond in Utrecht de uitreiking van de Eukanuba Awards 2018
en 2019 plaats. Eukanuba is al jarenlang partner van de Raad van Beheer. In het
Stadskasteel van Utrecht kregen de winnaars van 2018, Gwen Huikeshoven en
Lucien en Sandra Sahuleka, alsmede de winnaars van 2019, Jan Willem Akerboom
en Kris van der Schaaf, hun awards uitgereikt. Hugo Stempher, oud-bestuurslid
van de Raad van Beheer, kreeg de Vriend van Eukanuba Medaille. Hij kreeg deze
voor zijn verdiensten voor Eukanuba, de Raad van Beheer en de kynologie in
het algemeen. Fokker Casper Knippenborg kreeg de medaille ook wegens zijn
verdiensten voor Eukanuba. Helaas is er in 2020 geen Eukanuba World Challenge
tijdens Crufts. Na 2020 wordt bekeken of er een nieuwe invulling wordt gegeven
aan de Eukanuba Award, en zo ja in welke vorm.
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December
HOLLANDSE HERDER
KRIJGT FCI-WERKHONDENSTATUS
Op 21 december ging het General Committee van de FCI akkoord met
het verzoek van de Raad van Beheer om toekenning van de werkhondenstatus aan de Hollandse Herder (alle variëteiten). Hiermee geldt de
werkhondenstatus nu voor alle FCI-landen. Geen van deze
landen kan hier nu nog individueel van afwijken.

De Hollandse Herder in drie variëteiten: ruwhaar, korthaar en langhaar
(Foto: Ron van Dijk)
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KERST WINNER SHOW
SLAAT AAN!

In het weekend van 21 en 22 december organiseerden de Raad van Beheer en
KC Nijmegen de feestelijke Kerst Winner Show in Gorinchem – een samensmelting van de Kerst Show en de Winner Show. Maar liefst 3.200 schitterende
rashonden afkomstig uit 23 landen, streden om diverse titels. Best In Show
werd Epagneul Nain Continental, Papillon, Planet Waves Forever Young
Daydream Believers van de Belgische Kathleen Roosens.
Dat de show internationaal aansloeg, bleek toen het maximum van 3.200 honden
al voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn werd bereikt, zodat de inschrijving
werd gestopt. Zo was er sprake van een
optimale bezetting van de grote
Evenementenhal Gorinchem.

GOEDE SFEER
Gedurende beide dagen was de sfeer
gemoedelijk, gezellig en ontspannen.
Behalve de keuringen was er gelegenheid
tot het bezoeken van de hondenbeurs
met zo’n veertig stands waar men accessoires en
gadgets voor honden kon kopen of informatie over allerhande hondenzaken kon
krijgen. Uiteraard zo nodig onder het genot van een hapje en een drankje, want
horecavoorzieningen waren er genoeg!

BEST IN SHOW
Er werd weer gestreden om een hele serie titels, met als hoogtepunt de strijd
om de Best In Show-titel. Die ging op zondag uiteindelijk naar de Epagneul Nain
Continental, Papillon, Planet Waves Forever Young Daydream Believers van de
Belgische Kathleen Roosens (foto links). Reserve Best In Show werd Kaninchen
Dashond, langhaar, Rodels Magic Moonlight van de Roemeense Anca Giura.
Op www.houdenvanhonden.nl vindt u alle uitslagen van de Kerst Winner Show!
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JUNIOR HANDLING

HOND EVENT
Er was veel belangstelling voor het demonstratieprogramma van Hond2019
in de erering. Elke dag kon het publiek vanaf 10.00 uur daar terecht om te
genieten van een programma over het werken en sportief bezig zijn met
je hond. Zaterdag was er een demo van het Werkhonden Promotie Team,
gevolgd door demo’s FCI Obedience, de sport Detectie (Tau Track), onze
jeugdafdeling Youth, het Nederlands kampioenschap Junior Handling en een
demonstratie Dogdance. Op zondag was opnieuw
de Youth-afdeling aanwezig met demo’s,
gevolgd door demo’s FCI Obedience,
Detectie, het Werkhonden
Promotie Team, debutanten
Junior Handling en
afsluitend een demo
Dogdance.

Voorafgaand aan de eindkeuringen op
zaterdag 21 december vond traditiegetrouw de Nederlandse Finale Junior
Handling plaats, waar jeugdige handlers
tot en met 17 jaar aan meedoen. Na een
spannende strijd ging de titel Nederlands
Kampioen Junior Handling naar Melissa van
Oosten. Zij mag Nederland vertegenwoordigen op
de FCI Wereld Winner, de FCI Europa Winner en de Crufts.
Mila van Mourik werd met de tweede plaats Reserve Nederlands Kampioen.

HOGE WAARDERING
Uit een onder de exposanten gehouden enquête gaf ruim 60 procent van de
respondenten aan de samensmelting van de Kerstshow en Winner tot de Kerst
Winner Show een goed idee te vinden. Als waarderingscijfer gaf men gemiddeld
een 7,6. Zo lijkt de vernieuwde Kerst Winner Show de verwachtingen te hebben
waargemaakt. Een volwaardige show over twee dagen, met een volledige inschrijving aan honden, een leuk programma van Hond2019, een goede opkomst
aan bezoekers en een mooie nieuwe locatie.

Het evenement werd gesteund door een aantal vaste partners, te weten
Purina Proplan, Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia, internationaal
mediapartner Our Dogs, magazine Onze Hond en Kynoweb.
Hoofdsponsor/Main Partner van de Kerst Winner Show was Royal Canin.
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DAG VAN DE HOND

BAAS EN HOND GENOTEN VOLOP TIJDENS DAG
VAN DE HOND
Op zondag 26 mei bezochten duizenden hondenliefhebbers de negende Dag van
de Hond met als thema Hond & Ras. Mede dankzij het goede weer werd het opnieuw een groot succes, met meer dan dertig deelnemende locaties verspreid over
heel Nederland. Tijdens de Dag van de Hond kon iedereen, met of zonder hond,
bij de deelnemende locaties terecht voor informatie, demonstraties en activiteiten
op het gebied van honden en allerlei vormen van hondensport.
Voor de Dag van de Hond zetten de deelnemende kynologenclubs, hondensport- en
rasverenigingen hun poorten open voor het publiek. Doel van de dag is iedere hondenliefhebber, met of zonder hond, kennis te laten maken met alle leuke en leerzame
activiteiten die je met een hond kunt doen. Dat dit doel ruimschoots behaald werd,
bleek uit de vele positieve reacties van de bezoekers. Zij gaven een 8,6 gemiddeld
als rapportcijfer. Veel van hen schreven zich alvast in voor een cursus met hun hond
bij de plaatselijke kynologenclub of hondensportvereniging. Mooi zo, want daar doen
we het óók voor!

Hond & Ras
Zondag 26 mei 2019
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‘DE NATIONALE’, EEN
ECHT NEDERLANDS FEEST!

Op zaterdag 29 juni werd voor de derde maal De Nationale georganiseerd. Nederland heeft negen prachtige eigen hondenrassen en tijdens De Nationale komen ze
allemaal bij elkaar. De negen zeer kundige keurmeesters hebben maar liefst 360
honden gekeurd, verdeeld over de negen rassen.
De sfeer was goed en er waren veel bezoekers, veelal mèt hond. In de ochtend was
het vooral een gezellig samen zijn en elkaar ontmoeten. Praten over honden met
bekenden, kennismaken met andere liefhebbers van Nederlandse hondenrassen en
niet vergeten om op tijd in de ring te zijn met je eigen hond.

WISSELBOKALEN
De titel Beste Koppel, met een prijs ter beschikking gesteld door de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen ging naar het koppeltje Nederlandse Kooikerhondjes
van I.L.M. Skov. Vervolgens waren de fokkerijgroepen aan de beurt. De ring
was bijna te klein waardoor de honden dicht op elkaar stonden, maar dat was
geen enkel probleem. Uiteindelijk kozen de twee keurmeesters de Nederlandse
Kooikerhondjes van kennel Camelot’s Polderzicht als beste groep.

KIND-HONDSHOW
De jeugd gaf het startschot voor de eindkeuringen. De vele deelnemers aan de
Kind-hondshow lieten zich van hun beste kant zien. Het ging erom zo origineel
mogelijk in de erering te komen: een Friese boer met zijn stoere Wetterhoun,
een Kooikerhondje als hot-dog en ga zo maar door. Uiteindelijk won Maebh
Hooghiemster met haar Stabijhoun. De keurmeester maakte de rest
van de jonge exposanten allemaal tweede.
Na deze keuringen ging de jeugd nog even door. Als beste
jongste pup werd de Hollandse Herder ruwhaar ‘Vrouw
Cluyn van Asahiv ‘t Cluyn’s Erf’ aangewezen en
beste pup werd de Wetterhoun ‘Pippe van
Meerlebroek’. De titel beste jeugdhond van
de Nederlandse hondenrassen was voor
de Stabij-teef ‘Marrondales Yldau’. Nog
een overwinning voor een Stabijhoun:
‘Its Abe Tibbe fan è Âlde Leane’ werd
uitgeroepen tot beste Hollandse
werker en het Nederlandse
Kooikerhondje ‘Sam’ kreeg
de titel beste veteraan.
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BEST IN SHOW
Allround keurmeester Rony Doedijns verrichtte de Best in Show-keuring,
waar elf honden voor geselecteerd waren. Als derde eindigde de Stabij
die ook beste jeugdhond is geworden: ‘Marrondales Yldau’. Runner up
werd de Saarlooswolfhond ‘Lyco van de Wolfsdreuvnik’ en Best In Show
werd het Deense Nederlandse Kooikerhondje ‘Vitovani’s Imillo D’Gabhi’.
Als derde eindigde de Stabij die ook beste
jeugdhond is geworden: ‘Marrondales Yldau’.

Best in Show werd Kooikerhondje
‘Vitovani’s Imillo D’Gabhi’

Runner up werd Saarlooswolfhond
‘Lyco van de Wolfsdreuvnik’
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FOKKERONDERSTEUNING

Het fokken van gezonde en sociale honden is de kern van koepelorganisatie Raad
van Beheer. Daarom ondersteunen wij fokkers van stamboomhonden bij het verantwoord fokken van honden. Om de verantwoorde fokkerij een impuls te geven,
schroeven we het niveau en de intensiteit van onze ondersteuning verder op in het
project Fokkerondersteuning, dat medio 2019 van start ging.

CHECKLIST FOKKER STAMBOOMHONDEN
Voor (aspirant)fokkers die een nest stamboompups willen fokken is het handig een
overzicht te hebben van de procedure en regels waar zij aan moeten voldoen.
De checklist Fokker Stamboomhonden voorziet daar heel goed in. Zo zet hij de
procedure voor het online aanmelden van een nestje stamboompups duidelijk uiteen.
De folder is verdeeld in de vier fases die men bij het fokken doorloopt:
1. dekaangifte; 2. geboorteaangifte; 3. nestcontrole, chippen & DNA-afname;
4. stambomen, DNA-profiel, registratiebewijs & nazorg.
Voor iedere fase geeft de checklist stapsgewijs aan wat er allemaal moet gebeuren.
Per handeling kan de fokker afvinken of deze is gedaan en houdt zo overzicht.

Het project Fokkerondersteuning biedt verschillende diensten, naar gelang de
behoefte die leeft onder (aspirant)fokkers.

Fokkerondersteuning

Onze buitendienstmedewerkers staan altijd klaar om ondersteuning te bieden

SERVICEGESPREK
Is er eenmaal een nestje, dan moeten de pups gechipt worden. Daarvoor
maakt onze buitendienstmedewerker een afspraak met de fokker.
Heeft de fokker behoefte aan ondersteuning of heeft hij/zij
meerdere vragen, dan kan hij/zij dit meteen bij het maken
van de afspraak aangeven. Dan maakt de medewerker
extra tijd vrij voor een langer servicegesprek.
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De Raad van Beheer is iedere werkdag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar
voor (spoed)vragen over het fokken van stamboomhonden. Fokkers maken er
gebruik van als zij meerdere vragen hebben of uitgebreider met een buitendienstmedewerker willen spreken, eventueel ook buiten kantooruren. Aanvragen van een
telefoongesprek gaat via een formulier op onze website, waarbij men aangeeft waar
het over gaat, alsmede de dag en het tijdstip dat men teruggebeld wil worden. Fokkers
kunnen ook altijd direct contact opnemen met de buitendienstmedewerker in hun rayon.

Het is prettig om een netwerk in je eigen
regio te hebben, waar je terechtkunt met al
r
s
o
je vragen en problemen. De Raad van Beheer
h el en f
p
brengt fokkers regionaal met elkaar in contact.
Zij kunnen elkaar helpen met informatie, maar ook
met raad en daad, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn tijdens de dekking of bij de
geboorte van een nestje. Fokkers vinden de gegevens van Fokkers helpen fokkers
in hun fokkersaccount op de website van de Raad van Beheer. Wie graag ondersteuning wil geven, wordt uitgenodigd zich aan te melden via een formulier op de
website onder Fokkers helpen fokkers.

k

ke

ke

rs

FOKKERS HELPEN FOKKERS
fok

FOKKERSERVICELIJN

FOKKERSCAFÉ
Fokkerscafés zijn gratis toegankelijke inloopavonden voor (aspirant-)fokkers op
locatie in de regio. Gezellig en informeel, de koffie staat klaar. De regionale buitendienstmedewerker is er, samen met een aantal ervaren fokkers. Zij beantwoorden
vragen en geven advies. Desgewenst is er een dierenarts/specialist aanwezig voor
specifieke vragen. Wie zich van tevoren aanmeldt, kan ook alvast vragen of gewenste thema’s insturen. Dan kunnen de deskundigen zich voorbereiden.

INFORMATIEDAGEN PROFESSIONELE FOKKERIJ
Het verantwoord fokken van meerdere nesten per jaar is een intensief proces, waar
het nodige bij komt kijken. Wie meerdere nesten per jaar wil fokken, heeft te maken
met aanvullende wettelijke bepalingen inzake kennisniveau, overheidscontrole, bedrijfsvoering, administratie, financiën en belastingen. Hoe kun
je desondanks met dezelfde passie en op
een verantwoorde manier professioneel
(blijven) fokken? Wat is daar voor nodig
en wat komt er allemaal bij kijken? Deze
vragen (en meer) komen tijdens deze
dagen aan de orde. Daarvoor trekken we
deskundige sprekers aan en mensen met
ervaring uit de sector, die vertellen over
allerhande thema’s die met professioneel en
verantwoord fokken te maken hebben.
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DAG VAN DE
WERKHOND

Op 31 augustus vond in Woudenberg de Dag van de Werkhond plaats,
georganiseerd door de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer in
samenwerking met de Commissie Kynologisch Instructeur, de Raad van Beheer
en partner Royal Canin. De dag werd met maar liefst 125 deelnemende
instructeurs een grandioos succes. Zij waardeerden de dag met het
rapportcijfer 9. Dat vraagt om een vervolg.
De dag vond plaats in de serie Kennis Tour Exclusief, uitsluitend voor
(instructeurs van) onze leden met als doel laagdrempelig kennis over te
brengen die goed aansluit bij de behoefte. De kosten worden gedragen door
de Raad van Beheer met ondersteuning van partner Royal Canin.

Bioloog Adee Schoon

NEUSWERK
Bioloog Adee Schoon ging in haar lezing ‘Neuswerk en Speuren’ onder
meer in op de vraag wat “geur” eigenlijk is. Ze toonde prachtige beelden
van de snuffelademhaling, waarbij de luchtstromen van de in- en uitgeademde lucht goed te zien zijn. Verder ging Adee in op de noodzaak
voor de hond om ‘frisse lucht’ te kunnen innemen tijdens speurwerk.

VOEDING
Met haar lezing ‘Voeding voor de sporthond’ ging Esther Hagen-Plantinga
onder meer in op energiemetabolisme en spijsvertering. Om de energiebehoefte van werkhonden te kunnen bepalen, moet je eerst kijken naar
de onderhoudsenergiebehoefte van een actieve, intacte hond. De mate
van activiteit bepaalt de extra energiekosten ten opzichte van onderhoud.
Esther sloot af met specifieke behoeften van werkhonden en praktische
voedingsstrategieën.

Esther Hagen-Plantinga
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Eline Teygeler

TRAININGSMETHODEN

EHBO

In ‘Modern trainen en aversieve middelen’ besprak Eline Teygeler de
vraag wat aversieve training is. Uiteindelijk bepaalt de hond of een
hulpmiddel aversief is: ‘Hij laat dit zien!’ Eline noemde het verbod op de
stroomband per 1 juli 2020 en ging in op wat de wetenschap zegt over
aversief getrainde honden. Het verkeerd toepassen van negatieve
bekrachtiging kent ook welzijnseffecten, wat helaas veel voorkomt.

In ‘Eerste hulp en blessures binnen de hondensport’ ging dierenarts Davy
Wertz onder meer in op het ABCDE-protocol: Airway, Breathing, Circulation,
Diability en Environment. Aan bod kwamen shock, allergische reacties en
vergiftiging. Maar ook vreemde voorwerpen in het maagdarmkanaal en
hoe daarmee om te gaan. Vermoed je een maagkanteling? Zo snel mogelijk
naar een dierenarts! Hetzelfde geldt voor (bijt)wonden en bloedingen.
Verder besprak hij letsel aan ogen en tanden, trauma aan ledematen,
nekklachten en rugklachten door fouten van de pakwerker, het aanleggen
van verband en spalk, HD, ED en spondylose.

OSTEOPATHIE
Aike Kraaijenvanger, osteopaat voor dieren, ging in ‘Osteopathie voor de
sporthond’ in op de signalen die wijzen op lichamelijke problemen.
Hoe kunnen we aan anatomie en beweging zien dat er iets mis is? Ook
ging ze in op blessurepreventie en gaf praktische tips waar eigenaar en
instructeur op kunnen letten.

dierenarts Davy Wertz

Aike Kraaijenvanger,
osteopaat voor dieren
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INTERNATIONAAL PLATFORM IPFD

In 2014 startte onder regie van de Raad van Beheer het
Fairfok-programma, gericht op een gezonde en sociale
Nederlandse hondenpopulatie. Het programma liep
officieel tot en met 2018, maar liep in 2019 door. Hieronder een greep uit de activiteiten en gebeurtenissen.

GEZONDE MOPSHONDEN
Samen met rasvereniging Commedia organiseerden
wij op 10 februari een testdag voor de Mopshond.
Maar liefst vijftig honden tussen de 1 en 3 jaar werden
beoordeeld . Aandachtspunten waren conditie,
obesitas, neuslengte en –rimpel en de plattere oogkas. Bijna alle deelnemende honden kwamen goed
door de conditietest en keuring, vooral overgewicht
zat sommige Mopshonden in de weg.

VOORTGANGSRAPPORTAGE
Op 18 maart publiceerde minister Schouten
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) de voortgangsrapportage die wij met het
Platform Fairfok aan haar hadden gestuurd.
Slotsom van de voortgangsrapportage was
dat het Fairfok-project door moet gaan.
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Begin maart trad de Raad van Beheer toe tot het International Partnership For Dogs (IPFD).
Daarin werken wereldwijd kennelclubs en wetenschappers samen om de gezondheid, het
welzijn en welbevinden van honden te verbeteren. Centraal staat de website www.dogwellnet.com, waar de aangesloten kennelclubs kennis, ervaringen en best practices delen.
Eind mei woonde een delegatie van de Raad van Beheer in Windsor, Engeland de Dog
Health Workshop van het IPFD bij. Professoren, fokkers, activisten, besturen van kennelclubs en zelfs psychologen kwamen daar bijeen en bespraken onder meer ras, rasontwikkeling in relatie tot gezondheid, open stamboeken en outcross.

OUTCROSS
De Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft een
outcrossprogramma lopen om de genenpoel
van het ras te verbreden. Op 13 april wierp
de Saarlooswolfshond Sansa Willow van de
Zevenhuizerplas, die een Siberische Husky
als vader heeft, tien kerngezonde pups.
Vader is de Saarlooswolfshond Karolottes
Kay Malik. De pups werden geboren bij
fokster Marijke Saarloos, dochter van de
schepper van het ras. Dit nest is bijzonder
omdat het is geworpen door de enige pup
die voortkwam uit de eerste kruising met een Husky.
Op 24 oktober werd het eerste F3-nest met acht pups geboren
binnen het outcrossprogramma van de Nederlandse
Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) om de
genenpoel van het ras Wetterhoun te vergroten. Men
begon met het inkruisen van een Labrador Retriever.
Van het nest dat daar uitkwam werden een reu en
enkele teven goedgekeurd voor de fokkerij. Met een
van de teefjes werd 2,5 jaar geleden een nest gefokt
met een oudere Wetterhounreu. Hieruit werd één F2pup geboren: teefje Minke. Zij is de moeder van de acht
F3-pups. Als F2-hond heeft Minke een kwart labradorbloed
in zich, en haar kinderen derhalve een achtste. De pups
hebben een G2-bijlagestamboom en worden gezien als volwaardige
Wetterhounen. Hun nageslacht krijgt weer NHSB-stambomen en kunnen daarmee zonder
voorbehoud meedoen in de kynologie (fokkerij, sport en show).
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VOORLICHTINGSBROCHURE

GESPREK MET MINISTER

In mei hebben we de digitale voorlichtingsbrochure ‘Zo kies je een gezonde en sociale
hond’ verspreid. De brochure bundelt informatie van de Fairfok-partners die consumenten
moet helpen bij de verantwoorde keuze
voor een gezonde en sociale hond. De
brochure is ingedeeld in drie pijlers: een
gezonde hond, een legale hond en een
goede match tussen baas en hond. De
Raad van Beheer met zijn aangesloten
rasverenigingen en fokkers spelen een
rol van betekenis in de brochure. Zo zijn
er legio voorbeelden van, en verwijzingen
naar informatie op onze website en die
van onze partners opgenomen.

Op 13 juni sprak een delegatie van het Platform Fairfok met minister
Carola Schouten over de voortgang van Fairfok. Wij praatten haar bij over
onder andere PETscan 2.0, het Fokbegeleidingsplan kortsnuitige stamboomhonden, het belemmerende effect van look-alikes op de uitkomsten
van Fairfok, verplichte afstammingsregistratie voor alle honden en
malafide hondenhandel.

SYMPOSIUM
Op 12 juni organiseerden wij in Utrecht in samenwerking met de Universiteit Utrecht voor
de vierde maal het symposium Genetica voor de Kynologie. Zie verder onder de maand
juni in het Maandoverzicht 2019.

FAIRDOG
In oktober werd bekend dat Fairfok in 2020 een
vervolg krijgt onder de naam FairDog. Een brede
coalitie van organisaties in de sector maakt zich
binnen FairDog sterk voor een meer concrete
invulling van de plannen die al binnen Fairfok
waren gesmeed. Daarbij wordt meer nadruk
gelegd op import van en handel in buitenlandse
honden, die immers het grootste deel vormen
van het totale hondenaanbod in Nederland. De
Raad van Beheer heeft zitting in de stuurgroep.
Het FairDog-projectplan zal begin 2020 aan de
minister worden aangeboden.
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PROBLEMATIEK
KORTSNUITIGE RASSEN
In maart 2019 publiceerde het ministerie van LNV het rapport Fokken met kortsnuitige honden, met daarin fokcriteria opgesteld door onderzoekers van de Universiteit
Utrecht. De criteria moesten gelden voor alle kortsnuitige honden – niet alleen voor
rashonden – en bij handhaving worden toegepast door de NVWA en de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Na de publicatie van het rapport kwam de
dialoog binnen de kynologie hernieuwd op gang. In overleg met het ministerie op 9
mei werd afgesproken dat wij ruimte kregen om een alternatief voorstel te doen voor
kortsnuitige stamboomhonden. Hangende de accordering van dit alternatief bleef de
handhavingslijn voor de NVWA/LID van kracht.
Kortsnuitige rassen
Als we het over kortsnuitige rassen hebben, gaat het vooralsnog om de:

Franse Bulldog

Engelse Bulldog

Mopshond

Shih Tzu

Boston Terrier

Griffons Bruxellois

Petit Brabançon

Pekingees

Japanse Spaniel
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King Charles Spaniel

Affenpinscher

Overleg met rasverenigingen
Op 17 juni hadden wij overleg met een aantal rasverenigingen over een fokbegeleidingsplan waarin per ras wetenschappelijk onderbouwd wordt aangetoond dat bij
het fokken van kortsnuitige stamboomhonden maatwerk nodig is zonder concessies
te doen aan de gezondheid van de dieren. In de periode daarna bespraken we met
de rasverenigingen onder meer regels op het gebied van aankeuringen, gezondheidsscreenings, conditietests, inzet van look-alikes en outcross. Een tijdelijke
werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de belangrijkste kortsnuitige rassen,
boog zich met de Raad van Beheer over een concept-fokbegeleidingsplan dat werd
gedragen door de achterban.

Tijdens de Limburgia Dogshow in Echt, 6 en 7 juli, maakte een filmploeg van
NPO Nieuwsuur een reportage over de problematiek rond kortsnuitige
rassen. Op de foto wordt directeur Rony Doedijns geïnterviewd.
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aanbieding plan

Overleg met ministerie

Op 1 augustus konden wij het Fokbegeleidingsplan kortsnuitige stamboomhonden
aanbieden aan het ministerie. Het plan voorziet er onder meer in dat fokkers voortaan bij het aanvragen van een stamboom duidelijk moeten aantonen dat de voor het
fokken gebruikte ouderdieren vrij zijn van problemen gerelateerd aan het uiterlijk,
om zo te garanderen dat alleen gezonde honden worden ingezet. Verder zullen
raskruisingen en het aankeuren van honden als instrumenten worden ingezet om
structureel de snuitlengte in deze rassen te vergroten. In het fokbegeleidingsplan
staat verder dat wij alleen stambomen afgeven als de ouderdieren aan de gestelde
voorwaarden voldoen. De dieren moeten een goede conditie hebben, geen abnormale ademgeluiden laten horen en een goede temperatuurregulatie hebben. Dit
moet worden aangetoond in een test die moet worden uitgevoerd vóórdat de hond
wordt ingezet voor het fokken. De test moet worden herhaald als de hond na het
derde levensjaar wordt ingezet. Een zogenoemd ECVO-oogonderzoek moet aantonen
dat de hond geen oogaandoeningen heeft, gerelateerd aan brachycephalie. Tot slot
moet een dierenarts de dieren jaarlijks onderzoeken op fokgeschiktheid: geen
obesitas, geen uitpuilende ogen, geen hinderlijke neusrimpel, geen dichte neusgaten
en beoordeling van de relatieve snuitlengte, halsomtrek en borstomvang.

Op 4 december hadden wij andermaal overleg met het ministerie van
LNV. Bij die gelegenheid sprak het ministerie haar waardering uit over
de inspanning die in het plan was gestoken, de uitgebreide onderbouwing
en de duidelijke intentie om het probleem integraal aan te pakken.
Helaas kon men nog niet aangeven wanneer er een ministerieel besluit
zou vallen, doordat de stikstofproblematiek alle andere dossiers naar de
achtergrond drukte.

Neuslengte
De Raad van Beheer vindt dat de lengte van de neus (ten opzichte
van de lengte van de schedel) geen op zichzelf staand uitsluitend
criterium moet zijn. In de procedure voor de stamboomafgifte maken
we nu geen uitzondering voor kortsnuitige honden. Enige uitzondering
zijn de al jaren geldende aanvullende voorwaarden voor de Engelse
Bulldog. Er geldt op dit moment geen weigering van stamboomafgifte
voor kortsnuitige hondenrassen.

Het hele jaar hebben wij de achterban geïnformeerd over de gang van zaken.
Op 21 en 28 oktober hebben wij informatieavonden voor fokkers van kortsnuitige
rassen georganiseerd om hen bij te praten over het Fokbegeleidingsplan en de
mogelijke consequenties van het wel of niet accepteren van ons voorstel door het
ministerie. Beide avonden werden zeer goed bezocht.
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Engelse Bulldogpups drinken bij hun moeder

RAAD VAN BEHEER
KENNIS TOUR
De Raad van Beheer Kennis Tour is al jarenlang een zeer gewaardeerde dienst van de Raad van Beheer en was ook in 2019 weer een groot
succes. Deze lezingenreeks, gericht op fokkers, hondenbezitters en
-liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, keurmeesters, fokadviescommisies en kynologenclubs, voorziet duidelijk in een behoefte.

Sprekers van boven naar beneden:
Esther Hagen, Roswitha van de Sandt,
Sam Turner en Marjoleine Roosendaal

De Kennis Tour bestond in 2019 uit een serie
lezingen door diverse toonaangevende
sprekers. Zo waren er lezingen over voeding
verzorgd door Esther Hagen-Plantinga, over
ogen, oogafwijkingen en het ECVO-onderzoek verzorgd door Roswitha van de Sandt,
de invloed van hormonen op de ontwikkeling van de jonge hond verzorgd door
Sam Turner en sessies over de wereld van
kleuren bij honden verzorgd door Marjoleine
Roosendaal.
De lezingen werden meerdere malen,
verdeeld over het hele jaar, gehouden op
verschillende locaties in het land. In totaal
trok de Kennis Tour maar liefst 1.000 geïnteresseerde deelnemers, die gemiddeld
een 8,5 voor de spreker en een 8,7 voor de
inhoud van de lezingen gaven!
De Raad van Beheer is heel blij met de
steun van partners Royal Canin en Reaal
Dier&Zorg. Mede dankzij onze partners
kunnen we de hoogwaardige lezingen van
de Kennis Tour tegen een aantrekkelijk tarief
blijven organiseren voor een grote groep
geïnteresseerden!
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CAMPAGNE WAAROM
EEN STAMBOOMHOND

Voordeel 1, goede start...

Voordeel 2, fokker met passie

PUBLICATIE IN magazine ONZE HOND
CAMPAGNE ONLINE UITGEBREID
De campagne ‘Waarom een stamboomhond’, gestart in 2015, is een doorlopende,
meerjarige campagne, die onderdeel uitmaakt van de online marketing van de
Raad van Beheer. De online marketing van de Raad van Beheer bestaat uit drie
pijlers, te weten Google Adwords, met advertenties op de Google-zoekmachine die
leiden naar onze website; Facebook-pagina’s met nieuws en informatie en promotie
van events en YouTube-video’s die via een advertentieprogramma worden gepromoot.
De drie genoemde pijlers werden met ingang van juli 2019 uitgebreid met online display advertising, zoals al aangekondigd bij de start van de campagne. Nu deze drie
pijlers degelijk waren opgezet, was het tijd voor uitbreiding. We richten onze boodschap op honden- en dierenliefhebbers vanaf 35 jaar op relevante websites, forums
en andere online media. Met in totaal bijna 1,5 miljoen vertoningen per maand, zetten
we in op de kracht van de herhaling.

In de september-editie van het glossy hondenmagazine Onze Hond plaatsten wij een lang artikel
met de titel ‘Stamboompups zijn een verantwoorde aanschaf’. Daarin besteedden we uitgebreid
aandacht aan de campagne ‘Waarom een
stamboomhond?’ Centraal in het artikel
staat de serie van elf video’s uit de campagne, waarin wij alle voordelen van stamboompups inzichtelijk maken. De video’s
zijn te bekijken op ons YouTube-kanaal
www.youtube.com/raadvanbeheer.

Voordeel 4, openbare gegevens

Voordeel 5, weten waar je voor kiest

Voordeel 6, zekerheid grootte en vacht

Voordeel 7, oog voor inteelt

Voordeel 8, standaard DNA-afname

Voordeel 9, werken aan gezonde honden

Zoek de verschillen
ZIE JIJ
LK
WE E HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NEST?
KIES E
E
STAMB N
OOMHOND!

Deze campagne is een initiatief van:
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Voordeel 10, moederhond aanwezig

Voordeel 11, herkenbaar chipnummer

RESULTATEN 2019

De online marketing van de Raad van Beheer richtte zich ook in 2019 op drie pijlers:
1.
Een Google Adwords Grants-programma voor non-profitorganisaties voor
advertenties binnen de Google-zoekmachine.
2. You Tube-promotie via advertenties voor de campagnevideo’s over de voordelen
van stamboomhonden.
3. Een Facebook-pagina voor de verspreiding van nieuws en informatie en voor de
betaalde en onbetaalde promotie van events.

Zoek
de verschillen
IT EEN
HOND U
EST?
N
D
E
GO
N
E
S
KIE E
OMSTAMBO
HOND!

Halverwege 2019 hebben we daaraan
een proef met betaalde bannering
(display advertising) toegevoegd.
We worden hierbij ondersteund door
het gespecialiseerde online-marketingbureau Maxlead, met ervaring binnen
onze sector voor andere organisaties.
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ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

Deze campagne is een initiatief van:

1. GOOGLE ADWORDS GRANTS:
Via Google Grants wisten we in totaal 142.000 bezoekers naar onze website
www.houdenvanhonden.nl te leiden, dit zijn er 12.000 per maand. Gemiddeld bekeek men
4,2 pagina’s en bleef men bijna 3 minuten op onze website – een stijging van 10 procent ten
opzichte van 2018. Door de aangepaste voorwaarden van Google Grants is bij alle Grantsaccounts een daling te zien in aantallen. Door het efficiënt aanpassen en uitbreiden van zoektermen hebben we de daling kunnen beperken. We scoren daarnaast nog steeds vaak beter
dan andere organisaties op relevante zoekresultaten en staan vaak hoger in resultaten.

Doorsluizen van bezoekers naar websites leden:
Naar rasverenigingen: in totaal 14.000 bezoekers klikken door via onze website naar de
website van een rasvereniging. Dit is ruim 10 procent van de Google-bezoekers, een hoog
percentage. Naar kynologenclubs: bijna 3.000 bezoekers klikken door via onze website naar
de websites van een kynologenclub.

2. YOUTUBE
In 2019 zagen we meer dan 3,3 miljoen advertentievertoningen
binnen de doelgroep. Bijna 300.000 personen hebben één of meer
campagnevideo’s ‘voordelen van een stamboomhond’ bekeken.
Daarvan keek meer dan 16 procent de video’s helemaal uit.

3. FACEBOOK
Het aantal vrienden van onze Facebook-pagina groeide met 5,4 procent van 17.585 naar
18.535 personen (80% vrouwen, 20% mannen). In 2018 werd er vanwege de World Dog
Show in Amsterdam veel betaalde promotie gedaan op Facebook. Dit jaar was dat beduidend minder. Dertien promotieberichten leverden in totaal bijna 255.000 impressies op. Het
aantal bereikte personen bedroeg 72.000, waarbij er 3.200 maal werd doorgeklikt naar de
website houdenvanhonden.nl, er 14.000 reacties (likes) werden gegeven en berichten meer
dan 400 maal werden gedeeld. Medio 2019 is de campagne ‘Waarom een
stamboomhond’ uitgebreid met een proef van betaalde online bannering
(display advertising). Hierbij maken we gebruik van opgebouwde gegevens
van hondenliefhebbers. Dit leverde weliswaar 20 miljoen vertoningen op,
maar een zeer laag aantal bezoekers (click ratio) naar onze website en
daardoor naar die van onze leden.
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ALGEMENE VERGADERING
(AV)
RAAD VAN BEHEER

AV december 2019
Op 30 november 2019 werd onze 50e Algemene Vergadering gehouden. Tijdens deze
vergadering werd de Begroting 2020 goedgekeurd, alsmede een voorstel tot herziening
van het Tuchtrecht. De agenda was alternatief vormgegeven. Voor de pauze werden de
formele punten kort en bondig behandeld. Na de pauze gaf het bestuur bij het agendapunt ‘Wat houdt ons bezig?’ de actualiteiten en ontwikkelingen vanuit de Raad van Beheer
weer. Roelof Nuberg presenteerde ‘De veranderende wereld’ en Paul Mandigers nam de
aanwezigen mee in de ontwikkelingen op het gebied van DNA met ‘Het gebruik van SNP’s’.
Zie voor alle besluiten www.houdenvanhonden.nl.
AV juni 2019
Op 22 juni werd onze 49e Algemene Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering
hebben de leden de balans en staat van baten en lasten 2018 vastgesteld. Als bestuurslid
werden benoemd de heren Carel Canta, Jur Deckers en Paul Mandigers. Vertrekkende
bestuursleden waren John Lijffijt, Hugo Stempher en John Wauben. De twee laatstgenoemden ontvingen de Gouden Draagpenning van de vereniging. Als lid van de Financiële
Commissie werd benoemd de heer E. Siebers. In de Commissie Gezondheid werden
benoemd de dames J. Buijtels en M. Megens en de heer P. Oliehoek. Tevens werd
besloten tot de oprichting van een Commissie Exposities (aanpassing artikel IV.12 KR) en
een Commissie Keurmeesters (aanpassing en toevoeging artikelen IV.6 en IV.9A KR).
Zie voor alle besluiten www.houdenvanhonden.nl.
Vertrekkende
bestuurders...

Nieuwe
bestuurders...

John Wauben

John Lijffijt

Paul Mandigers
Hugo Stempher

Jur Deckers
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Carel Canta
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KYNOLOGISCH
INSTRUCTEUR/CKI
TITEL KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR OPENGESTELD
Voorheen was de titel Kynologisch Instructeur voorbehouden aan instructeurs van
verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer. Op verzoek van de sector en in
overleg met de opleidingsinstituten hebben we het keurmerk in 2019 toegankelijk
gemaakt voor instructeurs van niet-aangesloten verenigingen c.q. hondenscholen.
Voorwaarde blijft wel dat men de opleiding bij een geaccrediteerd opleidingscentrum heeft gevolgd. Iedere instructeur die voldoet aan de voorwaarden kan zich
laten registreren. Instructeurs van niet-aangesloten hondenscholen betalen wel iets
meer, en dragen zo hun steentje bij aan het verder verbeteren en in stand houden
van de opleiding, registratie en het keurmerk. De openstelling heeft effect gehad:
eind 2019 hadden in totaal 28 instructeurs van niet-aangesloten verenigingen een
geregistreerde erkenning bij de Raad van Beheer.
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Professioneel
Nathalie van der Zee, instructeur bij Hondenschool Zoete Lieve in Den Bosch,
was de eerste instructeur bij een niet-aangesloten hondenschool die de
benoeming in de wacht sleepte: ‘Erkenning door de Raad van Beheer voelt
gewoon professioneler aan. Onze hondenschool is aan het professionaliseren,
daar horen erkende kynologisch instructeurs bij. Wat is dan mooier dan een
erkenning door de Raad van Beheer?’
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ACTIEF MET JE HOND
(SPORTEN)
Winnaars Individueel Large

Winnaars Individueel Medium

Winnaars Individueel Small

AGILITY
SELECTIE EUROPEAN OPEN AGILITY 2019
Op 23 en 24 maart streden in Laag Soeren 37 Small-, 57 Medium- en 133 Largecombinaties om een ticket voor het European Open (EO), dat van 25 tot en met 28 juli
werd gehouden. Als organisator van het EO mocht Nederland dit jaar bijna het dubbele
aantal van zestig deelnemers afvaardigen. Na zes parcoursen over twee dagen was de
Nederlandse selectie bekend. Zie verder onder het aparte thema over dit evenement.

INDIVIDUEEL
In de klasse Individueel Large wonnen Ylona van Zanten-van Deutekom &
Eshley (1), Bianca van Gastel & Juicy (2) en Katja Slippens & Toxic Ziva (3). In de klasse
Individueel Medium wonnen Marissa Figee & Rimbi (1), Roy Fonteijn & Funske (2) en
Tila Valkenberg & Joy (3). In de klasse Individueel Small wonnen Monique Foesenek &
Bincky (1), Marian Bruine de Bruin & Dot (2) en Bert Doppenberg & Kruimel (3).

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP AGILITY
Op zondag 23 juni vond de grote finale plaats van het Nederlands Kampioenschap
Junioren, Teams en Individueel. Met dank aan KC Venlo, de Werkgroep Agilitywedstrijden
en de Commissie Agility. Het was een warm maar sportief weekend, waarin hard werd
gestreden voor de ereplaatsen.

TEAMS
Bij Teams Large wonnen KCZY (1), Nice of you to Trust your untamed dog (2) en Nice of
you to run fast (3). Bij Teams Medium wonnen Nice of you to be Medium (1), Still Young
and Ambitious (2) en NO Illusions I (3). Bij Teams Small wonnen Think Big, Be Small, Run
Fast (1), The Smallies (2) en Game On! (3).

JUNIOREN
In de klasse Junioren Large wonnen Feline Tunders & Cadie (1), Heline van Marle &
Shayla (2) en Mitchell de Bruin & Dexter (3). In de klasse Junioren Medium wonnen
Quinty Kdise & Kennie (1), Lisanne Stoutjesdijk & Panda (2) en Lysianne van Proosdij &
Lennie (3). In de klasse Junioren Small wonnen Iris van Vlimmeren & Free Wifi (1), Quinty
Kdise & Hannah (2) en Ilse Nora Bliek & Wicky (3).

Winnaars Teams Large

Winnaars Junior Large
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Winnaars Junior Medium

Winnaars Teams Medium

Winnaars Teams Small

Winnaars Junior Small
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EUROPEAN OPEN JUNIOREN AGILITY
Van 12 tot en met 14 juli vond in het Zwitserse Kreuzlingen het Junior European Open
Junioren Agility plaats. De Nederlandse delegatie onder leiding van coaches Petra Elias en
Joost Hoogeveen deed het prima. Dit jaar waren er voor het eerst drie leeftijdscategorieën
(de U staat voor ‘onder’): U12, U15 en U19. In de U15 Large behaalde Caitlin van Zon met
haar Groenedaeler Boyke (Blackfever Boyke) een gouden medaille! In de U15 Medium
behaalde Lisanne Stoutjesdijk een mooie vierde plaats overall met Shetland Sheepdog
Panda (Zarvo’s Silverblue Fever). Lysianne van Proosdij behaalde in de U12 Medium
eveneens een mooie vierde plaats overall met haar Shetland Sheepdog Lennie (Lennie’s
Cool Running). In de U15 Small werd Ilse Nora Bliek zesde met haar hond Wicky.

Caitlin van Zon met haar
gouden medaille

Team NL deed het prima

WERELDKAMPIOENSCHAP AGILITY FINLAND
Van 19 tot 22 september vond in het Finse Turku het Wereldkampioenschap Agility plaats.
Team NL presteerde heel behoorlijk met elf combinaties: Jasmijn van Vlimmeren met Free
Wifi, Michele Taffijn-du Bois met Dinky Dutch, Elvira van den Dries met Tootsie, Natasja
Ebben met Djillz in klasse Small. Annemijn Wilde met Aiden, Catherine Søndergaard met
Touch of Pink, Angelique Simons met Fiona in de klasse Medium. Jan Sprij met Takk, Jacco
Mager met Chase, Robin Ploegmakers met Moor, Truus Voshart met Evy in de klasse Large.
Coaches waren Sandy Amerlaan en Henk Postma. Men was tevreden over de resultaten
van de drie teams, zonder diskwalificaties. Team Small werd 9e, team Medium 15e en team
Large werd 21e. Ondanks de goede inspanningen en juiste focus moeten de resultaten in
de individuele wedstrijden in de toekomst beter. Met dank aan partner Royal Canin.

Het
indrukwekkende
Gatorade Center

Nieuwe tenues
gesponsord door
Royal Canin
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ROYAL CANIN MASTERS 2019

FCI OBEDIENCE

Op 28 oktober werd bij KC De Kempen in Geldrop het vijftiende Royal Canin Masters
georganiseerd. Het werd een mooie afsluiting van het Agility-seizoen 2019. De winnaars
in de klassen Small, Medium en Large plaatsten zich automatisch voor de European
Open van 2020: Djillz & Natasja Ebben in de klasse Small, Aiden & Annemijn Wilde
in de klasse Medium en Chase & Jacco Mager in de klasse Large. Van bestuurslid
Gabri Kolster, portefeuillehouder Sporten, ontvingen zij de wisselbeker, de rozet en een
mooie cheque van Royal Canin. Ook ontvingen de winnaars van 2018 na het inleveren
van “hun” wisselbeker een replica van deze felbegeerde prijs.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP FCI OBEDIENCE
EN WEDSTRIJDKAMPIOENSCHAP 2018-2019
Op 10 juni werd bij de KC West-Friesland in Heerhugowaard
het Nederlands Kampioenschap FCI Obedience gehouden.
In de klasse OB1 werd Eugenie van Oirschot met haar Border Collie Pi kampioen, met
één punt verschil met de nummer 2. In de klasse OB2 werd Sam Gibbs met zijn Border
Collie Raven kampioen en in de klasse OB3 won Ellen van Dort met haar Border Collie
Ryan. Tijdens de prijsuitreiking werd afscheid genomen van keurmeester John van
Hemert, die na 28 jaar keurmeesterschap stopte.
Het Wedstrijdkampioenschap van het seizoen 2018-2019 werd gewonnen door de
volgende duo’s. Wedstrijdkampioen OB1 werd Helma Kling met Carmen, wedstrijdkampioen OB2 werd Sam Gibbs met Raven en wedstrijdkampioen OB3 werd Lia van
Ballegooijen-Kant met Jace.

bijschrift

Winnaars vlnr:
Jacco Mager & Chase (L)
Annemijn Wilde & Aiden (M)
Natasja Ebben & Djillz (S)

Winnaars 2018 vlnr: Tanja Wiersma, Patrick Slokkers,
Marissa Figee & bestuurslid Gabri Kolster
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Nederlandse kampioenen vlnr Eugenie van Oirschot,
Ellen van Dort en Sam Gibbs
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FLYBALL

JACHTHONDEN

EINDUITSAG FLYBALLCOMPETITIE 2019
Op 13 oktober werd in Delft het laatste Flyballtoernooi van het seizoen gelopen en vond de ontknoping van de competitie plaats. Dit seizoen stonden er elf toernooien op de kalender, waarvan
er minimaal zeven gelopen moesten worden om mee te kunnen dingen naar podiumplaatsen.
Een aantal teams moest nu echt nog aan de bak om hun plaats te behouden of te veroveren.
In de A-klasse wonnen Oase Express – HSV de Oase, Ready to Rumble – KC Delft en Choose to
Fly – NVBH. Snelst gelopen tijd in de A-klasse dit seizoen is 20,17 seconden van Ready to Rumble.
In de B-klasse wonnen Oase Rangers – HSV de Oase, Oase Horses – HSV de Oase en Flying Floaters
– KC de Hofstad. Snelst gelopen tijd in de B-klasse dit seizoen is 22,46 van de Oase Rangers.
In de C-klasse wonnen I-Dogs – KC Pampus, KCR de GA-ootjes – KC Rotterdam en Oase Arrows
– HSV de Oase. Snelst gelopen tijd de C-klasse dit seizoen is 23,50 van de I-Dogs. De snelst
gelopen tijd bij de dagprijzenteams is 21,14 van de Road Runners van KC Zaanstreek-IJmond.

INTERNATIONAL WORKING TEST 2019
Voor het eerst in tien jaar was Nederland gastheer van de International
Working Test (IWT) 2019. Het evenement werd 1 en 2 juni gehouden op het
landgoed ’t Zelle in de Achterhoek en georganiseerd door de Nederlandse
Retriever Club (NRC). De IWT wordt wel gezien als het Europees Kampioenschap voor Jachthonden. In totaal namen 40 teams uit heel Europa deel.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nimrod, is de IWT een teamwedstrijd.
Ieder team bestaat uit drie deelnemers met hun hond, veelal een Labrador,
Golden of Flatcoat Retriever. De apporteerproeven zijn gebaseerd op
jachtsituaties en de honden apporteren dummy’s. Winnaar werd team 1
van Schotland, gevolgd door team 3 van Finland en team 3 van Italië.
Voor Nederland behaalde team 3, onder leiding van Jurjen Dijkstra, de
hoogste notering: plek 7.

De top-3
Flyball A-klasse

De top-3
Flyball B-klasse

De top-3
Flyball C-klasse
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NIMROD 2019

WINDHONDEN

Op maandag 11 november vond op landgoed Nienoord (Gr.) de 46e
Nimrod plaats, de jaarlijkse topwedstrijd voor jachthonden. Dit jaar werd
de wedstrijd gewonnen door Labrador Retriever ‘Bing’ met voorjager
Joachim van Beek. De Nimrod 2019 trok ruim 2.000 bezoekers. Tijdens
een drietal proeven moesten de achttien deelnemende jachthonden en
hun voorjagers alle negen apporten binnenbrengen.
In totaal brachten twee jachthonden en hun
voorjagers alle negen apporten binnen –
een geweldige prestatie die recht geeft
op het AA-diploma en een vereiste
om kans te maken op de titel.
Uiteindelijk kwam Labrador Bing
met 250 punten (300 punten is
het maximaal haalbare) als
beste uit de bus.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KORTE BAAN, 350 METER
Op 7 juli organiseerde Windhonden Renvereniging Midland in Lelystad het
Nederlands Kampioenschap korte baan 350 meter. Voor de Holland Cup kwamen
achttien honden aan de start, voor het Pluskampioenschap ook achttien honden en
voor het Nederlands Kampioenschap 17 honden. De titels werden gewonnen door
Whippet-teef Kamea v.d. Spaarnemeute van W. v.d. Broek, Whippet-reu Olaf van
W. Bakker en Greyhound-reu Varus van H. Naus.

Foto: Fred Bekema

92

Jaaroverzicht 2019

Winnaar ‘Bing’ met voorjager Joachim van Beek (midden) trots op de foto

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KORTE BAAN, 280 METER
Op 4 augustus organiseerde Windhonden Renvereniging Zuid-Holland de
Nederlandse Kampioenschappen korte baan. Op de Talentencup Cup kwamen
negen honden aan de start, voor het Pluskampioenschap twintig honden en voor
het Nederlands Kampioenschap negen honden. De titels werden gewonnen door
Whippet-teef Magic Lady of Gasbyfirst van familie Van der Schoot en
Whippet-reu Olaf van W. Bakker.

WERKHONDEN
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP LANGE BAAN, 475 METER
Eveneens op 4 augustus organiseerde Windhonden Renvereniging
Zuid-Holland het Nederlands Kampioenschap lange baan. Er kwamen
achttien honden aan de start. De titels werden gewonnen door
Greyhound-teef Vigarous Marcena van P. de Groot en Greyhound-reu
Big Bullet v.d. Sanpollia van J. Grooten.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WERKHONDEN
Op 6 en 7 juli organiseerden de Commissie Werkhonden
(CWH) en Dressuur- en Africhtingsvereniging Gelderland
(DAVG) in Arnhem het Nederlands Kampioenschap voor
Werkhonden. Winnaar met 285 punten werd Manon Dillenius met
haar Mechelse herder Aikido vom puren Leben. Tweede met 282 punten werd Chris Polhout
met zijn Mechelse herdershond Anouk vom Munzenberg en derde werd Peter van Oorschot,
die met zijn Mechelaar Halden NPA Detection Dog 277 punten behaalde.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP COURSING
Op 14 september organiseerde Windhondenvereniging Coursing
Nienoord Leek in Lauwersoog het Nederlands Kampioenschap Coursing.
Hier kwamen 45 honden aan de start. De titels werden gewonnen door
Afghaanse Windhond-reu Purple Magic’s Bjarni van K. Alt-Nijsten, de
Podenco Ibicenco-teef Gartlove Abbytales van Doorn, Whippet-teef Raya
Brodwinek van D. Knoop, Whippet-reu Aygo Go-Bye van D. Knoop en
Saluki-reu Nebououssere Isam Min al Kairo van J.J.M. Lagarde-Duppen.

EUROPEES KAMPIOENSCHAP COURSING		
			
Het Europees Kampioenschap Coursing is gehouden op 21, 22 en 23 juni
in Estland. Hier kwamen 31 Nederlandse honden aan de start. De titel
Europees Kampioen Coursing 2019 werd gewonnen door Deerhound-reu
Fiddich Forever in my Heart Caoinlan van I. Weis. De titel CdL Sprinter
winnaar coursing 2019 werd gewonnen door Italiaans Windhondje Plusteef Ganim’s Eve van A. Stout. Tevens waren er nog vijf podiumplaatsen
voor Nederlandse honden.

EUROPEES KAMPIOENSCHAP BAANRENNEN
Het Europees Kampioenschap baanrennen werd op 6, 7 en 8 september
2019 in Gelsenkirchen, Duitsland gehouden. Er startten daar 36 Nederlandse honden, waarvan er tien een podiumplaats hebben behaald.

94

Jaaroverzicht 2019

Leo van Meegdenburg (rechts) bij het Speurwerk

Bono Zita van Henk Peijer in actie bij Pakwerk

WERELDKAMPIOENSCHAP WERKHONDEN OOSTENRIJK
Van 10 tot en met 15 september werd in het Oostenrijkse Schwechat het Wereldkampioenschap voor Werkhonden (IGP) gehouden. Een prima georganiseerde wedstrijd waar 148
honden uit veertig landen aan deelnamen. Het Nederlands team onder leiding van coach Jos
Beck deed goede zaken. Bij het onderdeel Gehoorzaamheid kwam de Nederlandse ploeg
goed voor de dag met als uitschieter onze Nederlands kampioen Manon Dillenius met de
Mechelse Herdershond Akido. Bij het pakwerk liet de Nederlandse ploeg zien dat we goed werkende honden
hebben met drive, maar dat het in de gehoorzaamheid nog wel eens mis gaat.
Wereldkampioen werd de Italiaan
Danzi Gianpaolo met zijn Duitse
Herdershond Gibson Mysic
Megane. In het landenklassement werd
Duitsland eerste.

Team NL onder leiding van Jos Beck poseert bij aanvang van het kampioenschap.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR
SPEURHONDEN
Op 7 en 8 december werd het Nederlands Kampioenschap voor Speurhonden
gehouden in het Brabantse Sprang-Capelle. De Brabantse radio en TV
besteedden volop aandacht aan het evenement vanwege de Brabantse
locatie en het grote aantal Brabantse deelnemers. De topper op zaterdag
was zonder enige twijfel Roland Scholten met zijn Sita, die op de akker de
volle 100 punten behaalden, een unicum in de historie van de NK speurhonden. Op zondag presteerde dit team wat minder op het gras, wat hen de
overwinning kostte. De titel Nederlands Kampioen ging derhalve naar het duo
Frans van Gestel met zijn hond Paco. Zij behaalden in totaal 189 punten.
Roland Scholten met Sita en Liliane Voogd met Zara gaan naar het WK in 2020.

Het promoteam
voor het WK in 2020 in
Apeldoorn deelde flyers
en VVV-mappen uit. Op
de foto heeft men zojuist
de FCI-vlag ceremonieel
overgenomen van
Oostenrijk.

96

Winnaar werd Frans van Gestel (midden), gevolgd door respectievelijk
Roland Scholten (rechts) en Harrie ten Have
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EUROPEAN OPEN
AGILITY 2019

Van 25 tot en met 28 juli werd op Sportcentum Papendal te Arnhem het European
Open Agility gehouden. Ondanks de tropische temperaturen kon het toernooi
dankzij de grote inzet en vindingrijkheid van de organisatie, de flexibiliteit van
de vele vrijwilligers en de deelnemers toch op een verantwoorde manier doorgaan. En het werd een doorslaand succes.
Al met al stond er een bijzonder mooi toernooi van internationale allure.
Teamleiders van alle 43 deelnemende landen en alle 857 lopers waren vol lof
over dit evenement en de organisatie. Ook Christa Bremer (gedelegeerde FCI)
sprak na afloop lovende woorden over de organisatie, vrijwilligers, deelnemers en
het verloop van het gehele toernooi.

Er moest vanwege de hitte ’s avonds gelopen worden

HITTE
De opkomst was groot, zover het oog reikte waren er campers, tenten, auto’s,
mensen en uiteraard honden in alle soorten en maten, afkomstig uit niet alleen
Europa, maar ook Canada, Amerika, Korea, Brazilië, Zuid-Afrika, Japan, Costa Rica
en Singapore. De Commissie Agility van de Raad van Beheer heeft er alles aan gedaan om het evenement met temperaturen van boven de 30 graden goed te laten
verlopen en het welzijn van de honden te waarborgen. De organisatie onder leiding
van bestuurslid Gabri Kolster bekeek van uur tot uur de mogelijkheden, hanteerde
het hitteprotocol en voerde voortdurend ruggespraak met diverse
(medisch) adviseurs. Na overleg met alle partijen ging het programma helemaal op
de schop en werd er op donderdag en vrijdag een tropenrooster ingevoerd. Daarbij
werd continu aan de ring gemonitord of het verantwoord was om door te gaan. Het
hitteprotocol voorzag in meerdere pauzes, waarin mens en hond onder sproeiers
en in badjes konden afkoelen. Om ’s avonds en ’s ochtends vroeg te kunnen lopen,
werden te elfder ure vier enorme lichtmasten gehuurd. Op zaterdag zou het normale
programma gevolgd worden, maar bij toch weer oplopende temperaturen besloot
de organisatie rond 10:30 uur de wedstrijden opnieuw stil te leggen tot na 17:00 uur.
Een verstandige beslissing, met dus een uitloop naar de avond.

FINALES
Zondag werden de finales gelopen
met de beste individuele deelnemers en landenteams,
waarbij de vier parcoursen
van de dagen ervoor
waren omgevormd tot
één grote wedstrijdring.
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Al vroeg
in de ochtend
zag je de warmte
hangen boven het
wedstrijdterrein

WINNAARS
Bij Individueel werd in de categorie Small
Tobias Wüst met Dörte (Duitsland) winnaar.
In de categorie Medium pakte Werner Goltz
(Oostenrijk) met Ixi de eerste plek. Winnaar
in de categorie Large werd de Tsjechische
Tereza Králová met haar hond Say.
Winnaar categorie Small Tobias Wüst met Dörte

Winnaar categorie Medium Werner Goltz met Ixi

Winnares categorie Large Tereza Králová met Say

Bij de teams werd in de categorie Small
Duitsland winnaar, overigens op de voet
gevolgd door het Nederlandse team small.
Winnaar in de categorie Medium werd
Tsjechië, en in de categorie Large pakte
opnieuw Duitsland de eerste plaats.

in categorie Small won Duitsland

In categorie Medium werd Tsjechië eerste
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Ook categorie Large werd gewonnen door Duitsland

IT4DOGS
Werkbespreking VX Company

Samen met het softwarebedrijf VX Company hebben we in 2019 enthousiast verder
gebouwd aan IT4Dogs, ons nieuwe IT-systeem. Niet alleen van het softwarebedrijf, waar
een team van acht experts continu aan het bouwen is, maar ook van de eigen medewerkers vergt het project de nodige inspanningen en flexibiiteit.
Een zeer omvangrijke klus derhalve, die naar verwachting
najaar 2020 zal leiden tot de lancering van het nieuwe
systeem. Vanaf dat moment hebben alle fokkers een
eigen account met daarin een volledig overzicht van
al hun honden, inclusief dek- en geboorteaangifte,
tentoonstellingsresultaten, resultaten gezondheidstests, overlijdensregistratie, eigen berichten en
gegevens over de stamboom.
Werkbespreking VX Company en Raad van Beheer

SPRINTS
VX Company werkt aan IT4Dogs in zogeheten ‘sprints’
van twee weken. In deze sprints wordt uiterst geconcentreerd
gewerkt aan de realisatie van een of meer functionaliteiten en worden tal van technische
vraagstukken opgelost. Aan het einde van iedere sprint wordt het werk opgeleverd en
kunnen de desbetreffende medewerkers van de Raad van Beheer er in een testomgeving mee aan de slag om te testen. In 2019 is de testomgeving voor de Raad van Beheer
ingericht en klaar voor gebruik gemaakt. Sinds medio 2019 organiseert VX Company
regelmatige demo’s voor medewerkers van de Raad van Beheer. Daarbij laat men zien
hoe de gewenste functionaliteiten eruitzien, wat de mogelijkheden zijn en hoe ze werken.
De resultaten tot nu toe zijn zeer veelbelovend.

Het team van VX Company dat zich bezighoudt met IT4Dogs

‘MIJN’-OMGEVING
Vergelijkbaar met gepersonaliseerde webomgevingen zoals die van Mijnoverheid.nl
bouwde de Raad van Beheer in 2019 aan een
zogeheten ‘Mijn’-omgeving – een persoonlijke account
binnen IT4Dogs bedoeld voor medewerkers, fokkers,
hondeneigenaren, dierenartsen en andere relaties. In deze Mijn-omgeving kan men
straks alle mogelijke relevante gegevens opslaan en raadplegen, zoals personen,
honden, nestjes, taken, gezondheidsonderzoeken enzovoort. Met de ontwikkeling
van deze Mijn-omgeving zijn we in het verslagjaar flink opgeschoten.

MODULES
Daarnaast hebben we gewerkt aan diverse functionele modules zoals DNA-afstammingscontrole, de Normenmatrix, Kampioenschappen en Gezondheidsonderzoeken.
Zo kunnen mensen straks veel meer gezondheidsonderzoeken registreren, inclusief niet-geprotocolleerde onderzoeken. Ook zijn we volop bezig geweest met de
automatisering van de Chippersmodule. Straks komen onze chippers bij fokkers op
bezoek met een tablet of laptop, in plaats van met een stapel formulieren. Tot slot
hebben we gewerkt aan een geheel nieuw format voor stambomen, waarbij titels en
gezondheidsuitslagen niet meer op de stamboom zelf komen, maar in een bijlage.
Die bijlage is vervolgens weer te downloaden in het Mijn-account van de fokker.

FLEXIBILITEIT
Veel aandacht steken we samen met VX Company in de flexibiliteit van het
systeem, zodat het gaandeweg aangepast, geactualiseerd en verbeterd kan
worden, ook nadat het ‘live’ is gegaan. Zo wordt het een toekomstbestendig
systeem, waar we vele jaren mee vooruit kunnen.
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jUBILEA
VERENIGINGEN

In 2019 vierden verschillende verenigingen een meerjarig jubileum,
variërend van 50 tot 100 jaar.

NEDERLANDSE SHELTIE VERENIGING 80 JAAR
In juni vierde de Nederlandse Sheltie Vereniging (NSV) haar 80-jarig bestaan
met een Sheltie-weekend. Een korte foto-impressie.

KYNOLOGENCLUB DELFT E.O. 100 JAAR
KC Delft e.o. vierde in september haar
100-jarig jubileum. Bij die gelegenheid
mocht de vereniging een Koninklijke
Erepenning in ontvangst nemen uit
handen van de Delfste burgemeester
Marja van Bijsterveldt. Dit gebeurde op 14
september, tijdens een receptie in het
clubgebouw van de vereniging.
Namens de Raad van Beheer bood
bestuurslid Carel Canta een legpenning,
oorkonde en bronzen beeld aan.

NEDERLANDSE VERENIGING
“LANGHAAR” 100 JAAR
Ook de Nederlandse Vereniging
“Langhaar” vierde in september haar
100-jarig bestaan. Om dit te vieren
werd er een tweedaagse vierkamp
georganiseerd: “Allround proef” 2019,
gehouden op Den Inkel in Kruiningen
(Zeeland). Het werd een geslaagd
evenement, afgesloten met een diner,
bijgewoond door vertegenwoordigers
van de Duitse rasverenigingen en
een delegatie uit de Verenigde
Staten. Van de Raad van Beheer
ontving men een oorkonde, een
legpenning en een bronzen beeld.
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VFLD 100 JAAR
Eveneens in september vierde de
Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers
en aanverwante rassen (VFLD) haar
100-jarig bestaan. Men deed dit met een
wandeling door bossen en heidevelden en een
receptie, gehouden op landgoed “Bosch en Duin” in
Udenhout. Bestuurslid Roelof Nuberg van de Raad van Beheer was ter
plekke om een legpenning, oorkonde en bronzen beeld aan te bieden.
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KYNOLOGENCLUB ZWOLLE 50 JAAR
KC Zwolle vierde zijn 50-jarig bestaan eveneens in september.
Bij die gelegenheid werd ook het nieuwe clubgebouw feestelijk geopend.
Voorzitter van de Raad van Beheer, Jack Alberts, hield een toespraak en
overhandigde twee oorkondes, één voor het 50-jarig bestaan en één
voor het nieuwe clubgebouw.
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Erespelden van de
Raad van beheer

Op zaterdag 6 april vond in Woudenberg de jaarlijkse uitreiking van de Raad van
Beheer-erespelden plaats. Buitengewoon verdienstelijke kynologen komen in
aanmerking voor deze onderscheidingen en worden voorgedragen door
collega-kynologen. Voorzitter Jack Alberts van de Raad van Beheer verrichtte de
officiële handelingen.

De onderstaande personen kregen een onderscheiding:

De trotse Erespeld-dragers vlnr: bestuurslid Hugo Stempher, H. Koster,
D. Iking-Huber, A. Klaver Schoo, H. Warendorf, L. Kersbergen, M. Klok-’t Hart,
M. Cooijmans, voorzitter Jack Alberts, Th. Geerlings, R. Gerlings-Reinders,
J. Williams, H. Rosingh, P. van Soelen, J. Schmal-Teunissen

ZILVEREN ERESPELD
Dit jaar zijn Zilveren Erespelden uitgereikt aan de dames H. Warendorf,
A.C. Klaver-Schoo, D.M. Iking-Huber, R. Geerlings-Reinders,
M.W.A.H. Cooijmans en de heren Th.A.M. Geerlings en H.F. Rosingh.
GOUDEN ERESPELD
Gouden Erespelden werden uitgereikt aan de dames A.C.M. Kersbergen,
J.M. Schmal-Teunissen en H.M.M. Klok-’t Hart, en de heren H. Koster,
J.L. Williams en P. van Soelen.
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IN MEMORIAM
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In 2019 is een aantal gepassioneerde kynologen overleden, die wij hier graag nog een
keer in herinnering willen brengen.

Joop de Jong 		
(18-10-2019)		
Op 73-jarige leeftijd overleed Joop de Jong, oud-secretaris, oud-voorzitter en erelid van
Kynologenclub Delft en omstreken. KC Delft heeft aan de grote inspanningen en inzet van
Joop veel te danken. De vereniging heeft van hem een geweldig mooie “erfenis”
gekregen: een bloeiende vereniging met een prachtig terrein. KC Delft zal zich Joop
herinneren als een gedreven man met veel liefde voor zijn club en de kynologie.
‘Lieve Joop we zullen je missen!’

Eddy Grevelt 		
(2-2-2019)		
Eddy Grevelt, oud-bestuurslid van de Raad van Beheer en specialist keurmeester voor
rasgroep 10 Windhonden, overleed op de leeftijd van 88 jaar. Eddy was vele jaren actief
als keurmeester in binnen- en buitenland. Samen met zijn echtgenote fokte hij onder de
kennelnaam el Kharaman zeer succesvol Afghaanse Windhonden. Daarnaast schreef Eddy
regelmatig artikelen voor de kynologische pers en was hij auteur van een boek over zijn
geliefde ras. Als bestuurder van de Raad van Beheer gaf hij op een bijzondere en eigentijdse wijze vorm en inhoud aan deze bestuursfunctie. In 1999 ontving Eddy de Gouden
Erespeld van de Nederlandse Kynologie.

Siem Kwak 		
(18-10-2019)
Na een ziekbed van een jaar overleed op 76-jarige leeftijd Siem Kwak, werkhondenkeurmeester voor de Commissie Werkhonden. Siem werd op 1 januari 1998 benoemd tot
africhtingkeurmeester van de Raad van Beheer. Hij was een graag geziene keurmeester
in Nederland maar ook in het (soms verre) buitenland. Aan het eind van het jaar was het
altijd passen en meten om niet over de limiet van 35 keuringen te komen. Siem heeft met
zijn honden vele africhtingwedstrijden afgewerkt en met meestal prima resultaat.
Het erekeurmeesterschap is tijdens de keurmeestervergadering, postuum uitgereikt aan
dochter Esther. Siem rust in vrede.

Phil Bitter-van Sliedregt (15-2-2019)
Phil Bitter-van Sliedregt overleed op de leeftijd van 69 jaar. Zij had internationale bekendheid
als fokster van Cardigan Welsh Corgi’s die ze fokte onder de kennelnaam Floatin’. Phil bezocht
vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland en was daar ook succesvol. Ze was lid van
Cynophilia, bestuurder en ere-lid van de Nederlandse Welsh Corgi Club en later betrokken bij
de oprichting van de Dutch Welsh Corgi Association. Phil wordt internationaal gewaardeerd
voor haar tomeloze inzet bij de ontwikkeling van het DNA-onderzoek naar de oogziekte PRA
bij de Cardigan. In 2015 ontving zij de Gouden Erespeld van de Nederlandse Kynologie.

Hans Reinders 		
(13-11-2019)
Op 84-jarige leeftijd overleed oud-keurmeester Hans Reinders. Hans was tot het jaar
2008, toen hij werd getroffen door een hersennfarct, groepskeurmeester voor Rasgroep
1 en de Rottweiler, Pyreneese Berghond en de Västgötaspets. In 1967 was hij een van de
eerste keurmeesters voor de regio Zwolle. Ook was hij twintig jaar secretaris van de Vereniging van Keurmeesters (VKK). Hans was een uiterst bekwaam en deskundig keurmeester.
Niet voor niets ontving hij in 1998 de Gouden Erespeld van de Nederlandse Kynologie.

Hans van Raad 		
(30-03-2019)
Op zaterdag 30 maart overleed op 75-jarige leeftijd Schapendoeskeurmeester
Hans van Raad. Hans was gerespecteerd oud-secretaris van vereniging “De Nederlandse
Schapendoes”, maar ook lid van de fokaangelegenheden-commissie van deze vereniging
en gepassioneerd nestkeurder. Schapendoezen waren zonder meer zijn lust en zijn
leven. Hans wordt node gemist door zijn familie, vrienden en de vereniging waar hij zijn
hart aan verpandde.

Joop Janse 		
(2-12-2019)
Joop Janse was een zeer bekende africhter en later keurmeester. Eerst van de VDH en
vanaf 2008 van de Raad van Beheer. De Duitse Herder was zijn ras, het ras waar hij zijn
hele leven mee heeft gewerkt. Buiten het zelf africhten was Joop instructeur en oprichter
van VDH kringgroep Zaanstad, jarenlang coach van het WK-team dat tijdens WUSV-kampioenschappen Nederland vertegenwoordigde. Een aimabele man die velen verder heeft
geholpen in de africhting. Bij het afsluiten van zijn loopbaan als keurmeester is Joop
benoemd tot erekeurmeester.

Jos van Soest
(1-4-2019)
Op bijna 88-jarige leeftijd overleed Jos van Soest. Jachthondenman, keurmeester van alle
honden uit de rasgroepen 4, 7 en 8 en oud-bestuurslid van de Raad van Beheer. Jos wist
zijn passie voor honden op bijzondere wijze over te brengen op jonge kynologen. Hij nam
alle tijd om haarfijn uit te leggen hoe een ras was ontstaan, hoe het werkte en hoe je het
zou moeten keuren. Tot op het allerlaatste moment stond hij iedereen die dat wilde met
raad en daad bij. Als bestuurslid van de Raad van Beheer drukte hij een stempel met zijn
sterke gevoel voor democratie. Naast het keuren stond hij ook regelmatig als speaker in
de erering en gaf hij geestdriftige lezingen bij verenigingen in het land.

Victor van Raamsdonk (14-12-2019)
Keurmeester Victor Alexander van Raamsdonk overleed op 71-jarige leeftijd. Een bevlogen,
enthousiast mens, vol liefde voor de dogachtigen in het algemeen en de Franse Bulldog in
het bijzonder. Zijn kennel De La Parure was jarenlang internationaal toonaangevend met
Franse en Engelse Bulldoggen en Bull Mastiffs. Victor was keurmeester voor 76 rassen,
die hij over de hele wereld keurde. Hij was onder meer voorzitter van de Hollandse Bulldoggen Club, de Boston Terrier Club Nederland, stichting Outdoor Uden (Brabant Cup en
Meierij Show) en de Dogachtigen Show. In 2003 ontving hij de Gouden Erespeld van de
Nederlandse Kynologie.
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DOGSHOW KV RIJNLAND, 24 MAART 2019
Epagneul nain continental, Papillon,
Planet Waves Forever Young Daydream Believers,
Eig.: K. Roosens

ZWOLLE IJSSELSHOW, 6 APRIL 2019
Dwergdashond, korthaar,
Minidogland Take after Sun,
Eig.: P. Meier

HOND VAN HET JAAR SHOW 2018, 13 JANUARI 2019
Schotse Herdershond korthaar,
Woody Krasna Louka,
Eig.: B. de Feijter

DOGSHOW EINDHOVEN, 2 FEBRUARI 2019
Whippet, Crème Anglaise’s Eat my Dust,
Eig.: J.W. Akerboom - van der Schaaf

ZWOLLE HANZESHOW, 7 APRIL 2019
BIS Bichon frisé,
Sulyka Super Sunray from Summer,
Eig.: I. Frenk-Kleton

DOGSHOW GOES, 20 APRIL 2019
Petit Basset griffon vendéen,
Cookie Crunch van Tum-Tum’s Vriendjes,
Eig. G.M. Huikeshoven

GRONINGEN DOG SHOW, 1 MAART 2019
Dwergdashond, korthaar,
Minidogland Take after Sun,
Eig.: P. Meier

BENELUX WINNER GRONINGEN, 2-3 MAART 2019
Lagotto Romagnolo,
Sem Di Casa Cleo,
Eig.: K.H.J.G. van Gemert

DOGSHOW GOES, 21 APRIL 2019
Whippet, Creme Anglaise’s Eat My Dust,
Eig. J.W. Akerboom-van der Schaaf.

HONDENTENTOONSTELLING OSS, MEI 2019
Berner Sennenhond DeVael Loud ‘n Proud VDW,
Eig.: M. de Wolde
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PINKSTERSHOW, 9 EN 10 JUNI 2019
Once A Queen From The Wildfarmer Ranch,
Dwergkeeshond,
Eig.: M. Wildeboer

DE NATIONALE, 29 JUNI 2019
Nederlandse Kooikerhondje,
Vitovanis’ Imillo D’gabhi,
Eig.: G. Folkvardsen

DOGSHOW MAASTRICHT, 29 SEPTEMBER 2019
Foxterrier, gladhaar Snugglewood’s Orion
Eig.: C.A.F. Warmenhoven

DOGSHOW BLEISWIJK, 2 NOVEMBER 2019
Golden Retriever, Prince Charming Qdore Of Labgold,
Eig.: K. Pastusiak

LIMBURGIA HONDENSHOW ECHT, 6 EN 7 JULI 2019
Cão de Agua Português Casa Hoya’s Addicted To You,
Eig.: I. Griffioen-van Beek

DOGSHOW ROTTERDAM, 24 AUGUSTUS 2019
Bordeaux Dog Naughty Boy Nature v.d. Madroelhoeve,
Cat. Nr. 242,
Eig.: R. v. Os

DOGSHOW BLEISWIJK, 3 NOVEMBER 2019
Beagle, Basic Drive’s Dancer,
Eig.: A. Ellens

DOGACHTIGEN SHOW, 24 NOVEMBER 2019
Duitse Dog, geel/gestroomd Henna La Beauté Unique
Eig.: C. Recht

DOGSHOW ROTTERDAM, 25 AUGUSTUS 2019
Grand Basset griffon vendéen Forget Me Not
v. Tum-Tum’s Vriendjes,
Eig.: G. Huikeshoven

DOGSHOW MAASTRICHT, 28 SEPTEMBER 2019
Saluki Onnea-Smartie Sawahin
Eig.: K. Hinz

KERST WINNER SHOW, 22 DECEMBER 2019
Epagneul Nain Continental, Papillon,
Planet Waves Forever Young Daydream Believers,
Eig.: K. Roosens
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Commissies &
GEDELEGEERDEN FCI

Werkgroepen

COMMISSIES

Raad van Beheer

Agility Commission 				
M. Valk
Breeding Commission 				
J. Alberts
Commission for British Pointers 			
G.J. Scheffer
Commission for Continental Pointers 		
G.J. Scheffer
Commission for Dog Dancing 			
N. Goes
Commission for Earth Dogs 			
R. Kamerling
Commission for Flyball 				
D. Verhagen
Commission for Herding Dogs 			
L. Helmers- de Regt
Commission for Hounds of the 6th Group
J. Grit
Commission for Rescue Dogs 			
F. Jansen
Commission for Retrievers 			
H. Slijkhuis
Commission for Sighthound Races 		
C. Bekker
Commission for Sledge Dogs 			
Commission for Spaniels 			
J. Luijendijk
FCI Obedience Commission 			
T. Hoffmann
Show Judges Commission 			
J. Wauben
Shows Commission 				
R. Doedijns
Utility & Mondioring Dogs Commission 		
F.J. Jansen
Youth 						-

Commissie AGILITY
De Commissie Agility zorgt voor de regelgeving van de
agilitywedstrijdsport. De commissie communiceert met keurmeesters,
wedstrijdorganiserende verenigingen en deelnemers. Zij zorgt onder
andere voor reglementering, selectiecriteria, competitiestructuur en –
criteria en promotie- en degradatievoorschriften
A. van de Bosch, voorzitter
J. Smit, penningmeester
M. Kremers, eerste secretaris
M. Koning, tweede secretaris
M. Bolten Den Hollander, sinds mei 2019
A. Hoogeveen
W. van Tellingen

Commissie EXPOSITIES
De Commissie Exposities bevordert het organiseren van exposities door
aangesloten verenigingen, alsmede samenwerking tussen de
expositie-organiserende verenigingen.
I. Griffioen-van Beek
A. den Os
W. P. van der Cruijsen
L. van Veldhuizen
M. Weseman
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COMMISSIE FCI OBEDIENCE

Commissie Jachthonden

De Commissie FCI Obedience is verantwoordelijk voor de regelgeving van de
FCI Obedience examens en de wedstrijdsport. Zo stelt zij de reglementen en
de selectiecriteria voor diverse wedstrijden op en zorgt zij voor verwerking van
de resultaten van wedstrijden. De commissie deelt de wedstrijdkalender in. Ook
organiseert zij ieder jaar een of meer selectiewedstrijden en het Nederlands
Kampioenschap en zorgt zij voor de uitzending van één of meer combinaties
naar internationale wedstrijden zoals het Wereldkampioenschap.

De Commissie Jachthonden houdt zich bezig met alles rondom honden in relatie tot
de jacht. De Commissie Jachthonden is opgericht door de Raad van Beheer en de
Jagersvereniging en maakt onderdeel uit van ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen
Jachthonden). De commissie stelt de reglementen vast voor wedstrijden en proeven
met jachthonden. Ook zorgt zij voor de handhaving daarvan. Tevens is het opleiden
van keurmeesters een taak van de commissie.

C. van Dort
M. Groot
T. Hoffmann
E. Rademakers
S. Sijmonsma

COMMISSIE FLYBALL
De Commissie Flyball beheert de reglementen en organiseert de wedstrijdkalender. Ook verzorgt zij de verwerking van de wedstrijduitslagen en de
communicatie met verenigingen, keurmeesters en deelnemers.
M. Boogaard
R. van Gangelen
S. Holla
S. van Houten
R. Jansen
H. Kuiper

COMMISSIE GEZONDHEID
De Commissie Gezondheid adviseert de Raad van Beheer over de gezondheid
en genetische diversiteit van hondenpopulaties, screening en preventie, klinisch/
diagnostische tests van belang bij het fokbeleid en de signalering van (genetische)
problemen binnen een ras.

W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter
H. Stempher, vice-voorzitter namens de Raad van Beheer (t/m AV juni 2019)
L. Hoedemaker, vice-voorzitter namens de Jagersvereniging
L.J.M. Joosen, voorzitter CJP
J.A.P. Luijendijk, voorzitter FTC
H.W. Rodenburg, voorzitter JWR
J.P.M. Waltmans, vice-voorzitter RJC
B. van der Woude, ambtelijk secretaris-penningmeester Orweja (tot medio 2019)
E. van Wijngaarden (secretariaat per medio 2019)

Commissie KEURMEESTERS
De Commissie Keurmeesters bevordert een actueel, verantwoord en eigentijds
keurmeestersbeleid. Ook bevordert zij samenwerking tussen keurmeesters
onderling, de aangesloten verenigingen en overige betrokkenen. De commissie
adviseert de Raad van Beheer over de uitvoering en organisatie van keurmeestersexamens, keuringen, opleidingen en nascholingen, alsmede over de
regelgeving omtrent keurmeesters, examens, benoemingen en uitvoeringszaken.
J. Coppens
R. Douma
N. Horsten-Ceustermans
E. Manders
J. van der Ree
J. Tak

J. Buijtels
M. Megens
P. Oliehoek
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COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR

COMMISSIE VOOR DE WINDHONDENRENNEN

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat honden goed opgevoed
worden. Honden maken ten slotte deel uit van de maatschappij en moeten
geen ongewenst gedrag vertonen. De kynologisch instructeur is degene
die weet hoe je honden moet opvoeden en kan daarover instructie geven
aan hun eigenaren. De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) houdt zich
bezig met alles rondom het keurmerk Kynologisch Instructeur.

Windhondenrensport is het rennen en coursen met windhonden.
De Commissie Windhondenrensport regelt alles rondom deze hondensport.
Zo geeft de commissie toestemming voor het houden van rennen en
coursings en handhaaft zij de reglementen. Ook zorgt de commissie voor
opleidingen. Er is regelmatig overleg tussen de windhondenrenverenigingen
en de commissie; dit heet de Windhondenrenraad.

G. Besselink
J. Deckers
Q. Potter van Loon
E. Teygeler

H. Grootaers, voorzitter
J.F. de Kraker, secretaris
A. Kemmeren, penningmeester
M. Ackermans
W. Heidekamp
H. Saive

COMMISSIE WERKHONDEN
Honden hadden vroeger vaak een nuttige functie voor de mens: ze hielpen
bij de jacht, ze bewaakten het erf of ze hoedden het vee. Veel honden hebben tegenwoordig niet meer zo’n rol, maar kunnen en willen het vaak nog
wel. Bij het werken met honden benut de eigenaar het instinct van zijn hond.
De Commissie Werkhonden regelt alles rondom dit werken met honden. Bij
de Werkhonden zijn er vijf disciplines, namelijk uithoudingsvermogen (UV),
verkeerszekere hond (VZH), Internationale Prüfungs Ordnung (IPO), speurhond (SpH) en reddingshondenwerk. Dit kan uiteraard niet zonder instructeurs
voor de training en keurmeesters voor de wedstrijden. Het opleiden en
examineren van instructeurs en keurmeesters is een taak van de commissie.
J. Veeneman, voorzitter
G. Besselink, secretaris
A. Matekovic-Arends, penningmeester
T. Hop
N. Sweebroek
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HONDENWELZIJNSTEAM
De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale honden. Daarom is op
alle hondenshows in Nederland het Hondenwelzijnsteam aanwezig,
bestaande uit ervaren mensen uit de kynologie. De leden van het team
controleren streng op het naleven van de regels voor het welzijn van de
honden. Zij letten er onder andere op dat honden niet te lang in een bench
zitten, niet te lang op een (trim)tafel moeten staan en beschikken over vers
drinkwater.
A. van ’t Hof, coördinator
M. Weseman, coördinator
M. Arends
L. Buurma
S. Dirixs
J. Driessen
C. Dufornee
B. van Engelen
M. Janssen
I. Lodders
A. Makkink
B. van der Sluis
W. Westland
E. Weusten
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RAAD VAN BEHEER YOUTH
In navolging van de FCI heeft de Raad van Beheer een actieve
Nederlandse Youth-werkgroep. De Raad van Beheer Youth is er voor
kinderen, tieners, pubers en jong volwassenen en organiseert
verschillende leuke activiteiten voor hen.
I. Frenk-Kleton
M.J.S. Koot
D. Stoutjesdijk
M. Vijvers-Roosink
J.M.A. Vlimmeren-v/d Boom

WERKGROEP FOKKERIJ & GEZONDHEID
De Werkgroep Fokkerij en Gezondheid bestaat uit kynologen die door
hun rasgroep zijn afgevaardigd. Zij zijn de schakel tussen de rasverenigingen binnen hun rasgroep, maar krijgen ook extra ruimte en gelegenheid
om het gekozen beleid verder uit te diepen en dit wederom te vertalen
naar de rasgroepen. De werkgroep denkt mee over thema’s op het gebied
van fokkerij en gezondheid die spelen binnen de kynologie en heeft een
adviserende rol naar het bestuur van de Raad van Beheer.
J.F. van de Berg-Hage
M. van Boxtel
M.W. Bussemaker-v.d. Kerk
C.C. Canta (tot AV juni 2019)
C. Crezée-Nigro
R.Ch.M. Dijkhorst-Noij
J.H. Grit
J.J. Havik-Schaft
A.M. Reeskamp-Blok
J.T.M. Roberts
W.J. Roem
L.I.M. Rutten
L.F. Stoppkotte-Linschoten
K. Ueckert
G. Kolster (bestuurslid)
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KYNOLOGISCHE CIJFERS 2019
Kynologische kerncijfers
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2018

2019

Aangesloten rasverenigingen
218
226
Aangesloten kynologenclubs
65
65
Windhondenrensportverenigingen
12
13
Bijzondere en overige verenigingen
11
11
Aangesloten leden van de bij de Raad van Beheer
aangesloten verenigingen (excl. Jagersvereniging)
94.105
92.608
Bureau
		
Medewerkers
37
37
Stamboomafgifte
36.047
34.313
Juridische zaken
		
Tuchtzaken
75
79
Zittingen Tuchtcollege
3
4
Geschillenzaken
2
4
Zittingen Geschillencommissie
2
2
Civiele rechtszaken
2
0
Opleidingen
		
Kynologische Kennis 1 - examenkandidaten
51
57
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden /
aantal modules, examens door Raad van Beheer,
2 landelijke examens
nvt
nvt
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden /
aantal examens op locatie door KC of Rasvereniging
nvt
nvt
BFH Basiscursus Fokken en Houden van Honden /
aantal modules, op locatie door KC of Rasvereniging
nvt
nvt
Kynologische Kennis 2 - examenkandidaten
41
13
VKK Voortgezette Kynologische Kennis
0
0
Exterieur & Beweging cursus
35
17
Exterieur & Beweging examen
25
15
Docentenbijscholing sessies
0
0
Kynologisch Instructeur
		
Benoemingen Kynologisch Instructeur
131
24
Benoemingen Kynologisch Instructeur niet aangesloten bij RvB
nvt
nvt
Herbenoeming Kynologisch Instructeur		
87
Totaal Kynologisch Instructeurs			

217
65
12
11

Jaaroverzicht 2019

2017

Kynologische kerncijfers

89.688
36
34.524
85
3
5
3
2
3

103
10
538
10
0
17
9
0
39
28
46
395

7

2017

2018

2019

Keurmeesterzaken 			
Exterieurkeurmeesters
307
312
284
Dagen examen
40
19
24
Rasexamens totaal
64
49
36
Rassen volledige examens
11
22
17
Rassen compacte examens
53
45
33
Volledige examens
62
108
90
Geslaagd
62%
55%
61%
Gezakt
38%
45%
39%
Compacte examens
118
89
51
Geslaagd
75%
87%
71%
Gezakt
25%
13%
29%
Exposeren met honden
Inschrijvingen tentoonstellingen
33.308
55.978*
27.712
Inschrijvingen kampioenschapclubmatches
10.199
10.120
9.879
Inschrijvingen clubmatches
3.408
3.212
2.738
Nederlands Kampioen (NK)
680
931
680
Nederlands Jeugd Kampioen (NJK)
558
900
670
Nederlands Veteranen Kampioen (NVK)
231
213
122
Nederlands Werk Kampioen
1
3
4
Nederlands Ren Kampioen
2
15
20
Nederlands Kampioen voor Buitenlandse hond
305
642
480
Internationaal Ren Kampioen
1
0
0
Internationaal Werk Kampioen
1
2
3
Gedrag
MAG-testen **
70
68
78
Gedragskeurmeesters
16
16
16
Gezondheid screening testen
HD onderzoeken
3.293
3.442
3.243
ED onderzoeken
1.713
1.885
1.761
ECVO individueel
6.409
5.988
6.404
ECVO pups
1.026
964
910
CD onderzoeken
325
285
262
PL onderzoeken
533
747
842
Sport met honden 			
Agility – afgegeven startlicenties
1.709
1.578
1.855
Agility Junioren – afgegeven startlicenties
65
83
79
Agility – wedstrijden
123
142
116
Agility Wedstrijden - Junioren
22
16
19
Agility – Starts
14.126
11.185
10.689
Flyball – afgegeven startlicenties
213
189
199
Flyball – wedstrijden
9
10
10
Flyball – starts
1.134
1.200
1.254
FCI Obedience – afgegeven startlicenties
112
117
117
FCI Obedience – wedstrijden
15
15
15
FCI Obedience – starts
566
531
555
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2017

2018

FCI Obedience Examens			
Aantal examens
24
31
Deelnemers
234
298
B
134
169
I
68
85
II
24
39
III
8
5
Geslaagde/half geslaagde deelnemers
114
163
B
62
89
I
36
52
II
11
18
III
5
4
Afgewezen deelnemers
113
128
B
70
74
I
30
33
II
12
20
III
3
1
Absent/loops
4
7
B
2
6
I
1
0
II
1
1
III
0
0
Afgelast
Overzicht Gehoorzame Hond 			
Examens
2
2
Deelnemers
23
22
Geslaagde deelnemers
17
20
I
17
20
Afgewezen deelnemers
1
2
I
1
2
Absent/loops
5
0
I
5
0
Windhondenrennen (cijfers afkomstig van
Commissie voor de Windhondenrensport) 			
(Inter)nationale baanrennen
35
35
(Inter)nationale coursings
10
11
Starts baanrennen
1.288
1.089
Starts coursings
764
864
Juryleden en baancommissarissen
32
32
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2017

2018

Jacht met honden – jachthondenproeven
(cijfers afkomstig van Orweja) 			
Keurmeesters
56
56
Deelgenomen combinaties
5,799
5.562
Jachthondenproeven (KNJV)
58
59
MAP (Meervoudige Apporteerproeven)
34
33
Provinciale Jachthonden Apporteerproeven
6
4
Jacht met honden – veldwedstrijden
(cijfers afkomstig van Orweja) 			
Keurmeesters
27
29
Veldwedstrijden nationaal
78
69
Veldwedstrijden internationaal
17
17
Overige wedstrijden
66
50
Deelgenomen combinaties veldwedstrijden
2.459
2.136
Orweja Working Test (OWT)
9
9
Keurmeesters OWT
14
15
Deelgenomen combinaties OWT’s
494
490
Luide jacht (koppels)
0
0
Werken met honden
(cijfers afkomstig van Commissie Werkhonden)			
Keurdagen
545
490
Keurmeesters werkhondenproeven
25
24
Keurmeesters Herding
0
1
Keurmeesters reddingshonden
5
5
Wedstrijden VZH, IPO en Speurhond ***
71
70
Deelnemers VZH, IPO en Speurhond
2.662
2.711
Examens VZH, IPO en Speurhond
336
336
Deelnemers examens VZH, IPO en Speurhond
2.744
2.711
Examens en wedstrijden Reddingshond
7
7
Deelnemers examens Reddingshond
21
23
Deelnemers wedstrijden Reddingshond
22
38
Deelnemers deelexamens en deelwedstrijden
215
168
Totaal deelnemers examens en wedstrijden
2.662
2.974
Communicatie & Marketing			
Aantal edities Raadar
15
19
Aantal pagina’s Raadar
220
300
Aantal likes van de Facebook pagina op 31 december
16.711
17.585
		 (+5,2%)

24
235
133
56
34
12
108
63
25
15
5
121
64
31
19
7
1
1
0
0
0
2
23
16
16
5
5
2
2

26
10
1.369
851
29

7

*

Aantal inschrijvingen hoog a.g.v. World Dog Show 2018

**

Aantal betreft niet het aantal tests georganiseerd door de RvB - de RvB organiseert
deze niet meer - maar het aantal honden dat deel heeft genomen aan de MAG-test.

***

VZH: verkeerszekere hond; IPO: Internationale Prüfungsordnung

2019

54
5.164
59
33
4

31
66
13
51
1.924
10
17
439
0

483
25
2
6
60
2.784
325
2.784
6
31
12
235
2.772
15
258
18.535
(+5,4%)
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