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Woord van de voorzitter
Jack Alberts
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In dit eerste jaar als voorzitter van de Raad
van Beheer wil ik op deze plaats niet de
activiteiten van de Raad van Beheer in 2016
centraal zetten, maar de mensen die binnen
de kynologie het verschil maken. Al deze
mensen hebben een passie voor het houden
van honden en geven daar op een eigen
wijze invulling aan. Denk bijvoorbeeld aan alle
vrijwilligers die veel tijd steken in hun hobby.
Bestuursleden van verenigingen, mensen die
in een commissie zitten, die betrokken zijn bij
de vele kynologische activiteiten die jaarlijks
plaatsvinden... Het zijn er te veel om op te
noemen, maar hun bevlogenheid voor honden
en betrokkenheid bij de Nederlandse kynologie is onmisbaar. In de waan van de dag vergeten we dat vaak; daarom vanaf deze plaats
een ‘dank je wel’ aan alle vrijwilligers die zich
dag in, dag uit met tomeloze energie inzetten
voor de kynologie.

Onze vrijwilligers zijn de oren en ogen in het
veld; zij vertellen ons ook wat hondenminnend
Nederland bezighoudt, waar zich knelpunten
bevinden, wat er anders zou moeten, hoe we
dingen beter kunnen doen. Dat laatste doen
ook onze buitendienstmedewerkers. Zij zijn
het gezicht van de Raad van Beheer voor heel
veel mensen. Ook zij zijn bevlogen kynologen
en staan vooral fokkers graag met raad en
daad bij. Niet alleen chippen zij en nemen zij
DNA af, maar ook geven zij tips en adviezen
aan fokkers.
In onze liefde voor honden vinden wij elkaar.
Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn.
Vanuit deze passie kunnen we, met respect
voor ieders ideeën, samen het verschil maken
voor de hond, en de kynologie in Nederland
nog duidelijker op de kaart zetten. Maakt u
zich daar samen met mij ook sterk voor?
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HET BESTUUR VAN DE
RAAD VAN BEHEER

Het bestuur van de Raad van Beheer, van links naar rechts:
Gerard Jipping, Albert Hensema, Hugo Stempher, John Lijffijt, Jack Alberts,
John Wauben, Marc Valk.
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Gerard Jipping, voorzitter (tot 1 december 2016), bestuurslid
John Wauben, vice-voorzitter (tot 1 december 2016), portefeuilles gedrag,
gezondheid, welzijn / opleidingen / keurmeesterszaken
Marc Valk, secretaris, portefeuille sporten met honden
Jack Alberts, portefeuille juridische zaken, voorzitter vanaf 1 december 2016
Albert Hensema, penningmeester, vice-voorzitter vanaf 1 december 2016
Hugo Stempher, portefeuilles tentoonstellingszaken, jacht met honden
John Lijffijt, portefeuille werken met honden
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WOORD VAN DE DIRECTIE
Het jaar 2016 gaat zeker de geschiedenis
in als een jaar vol activiteiten, projecten en
gebeurtenissen die voor onze leden, fokkers,
deelnemers en ook voor onszelf soms als heel
pittig te bestempelen waren. Wij werken er
samen met onze achterban keihard aan om de
positie van de stamboomhond in Nederland te
verstevigen. Toch worden er lopende het jaar
regelmatig aanvallen gedaan op de rashond
en onze vereniging, vanuit de media maar ook
soms uit geheel onverwachte hoek.
Al vele jaren werken wij aan een verantwoord
en transparant fokbeleid voor de stamboomhond in Nederland. De fokkers die fokken en
stambomen aanvragen bij de Raad van Beheer, zijn goed voor ongeveer eenderde van
het totale aantal puppy’s dat jaarlijks in Nederland wordt verkocht. Ruim tweederde van de
puppy’s die gefokt worden, gaat dus buiten
onze organisatie om. Deze zogenaamde
look-alikes beïnvloeden echter wel het beeld
van de rashond in Nederland. De fokkers van
deze dieren moeten voldoen aan de minimale
wettelijke eisen, maar hoeven niet te voldoen
aan de extra eisen die gelden voor fokkers
van stamboomhonden. Daarmee hebben ze
grote invloed op het imago, terwijl dit imago
niet juist hoeft te zijn voor stamboomhonden.
Desalniettemin is het risico groot dat de lookalike en de officiële stamboomhond over één
kam geschoren worden. Daarmee willen wij
zeker niet zeggen dat er binnen de fokkerij
van stamboomhonden vanuit de Raad van
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Beheer geen verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd. Natuurlijk blijven wij voortdurend kritisch naar onszelf kijken en proberen
wij binnen de mogelijkheden die onze vereniging heeft, te werken aan deze noodzakelijke
verbeteringen.
Fokkers die fokken volgens de regels en richtlijnen die zijn vastgesteld door de Raad van
Beheer, alsmede de desbetreffende rasverenigingen, kunnen zich goed en duidelijk onderscheiden van de fokkers die buiten de Raad
van Beheer om fokken. Door de transparantie
en openheid, maar ook door onze buitendienst die iedere stamboompup en ieder nest
ziet – uniek in de wereld – zijn het gezondheids- en welzijnselement en ook de controle
op de fokkerij op een goede manier geborgd
binnen de Raad van Beheer. Wij waarderen
het dat veel partijen uit de sector het fokbeleid van onze vereniging zien als de minimale
norm die zou moeten gelden voor de fokkerij
van alle honden in Nederland.
Het jaaroverzicht 2016 geeft compact weer
waar wij als vereniging voor staan: “Houden
van Honden” in de volle breedte. De vereniging Raad van Beheer is een hele mooie doorsnede van onze huidige samenleving. Het is
mooi om te zien en te ervaren dat mensen
die soms maatschappelijk ver uit elkaar staan,
elkaar in de hondenwereld en binnen onze
vereniging juist vinden omdat men dezelfde
passie deelt in het “Houden van Honden”.

WIJ WENSEN U VEEL KIJK- EN LEESPLEZIER!
Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns
Directie Raad van Beheer “Houden van Honden”
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medewerkers
bureau Raad van
Beheer
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Over de raad van beheer
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland (hierna: Raad van Beheer) is het
overkoepelende orgaan op het gebied van de
kynologie in Nederland. Kynologie staat voor
alles wat te maken heeft met de relatie tussen
mensen en (ras)honden. Kynologie omvat dus
kennis van het fokken van raszuivere honden,
maar ook kennis op het gebied van gezondheid en welzijn. Ook alle vormen van hondensport worden gerekend tot de kynologie. In
Nederland worden zo’n 1,5 tot 1,8 miljoen
honden gehouden. Daarvan zijn er ongeveer
500.000 rashonden; in Nederland zijn circa
300 erkende rassen. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft één of meer honden.
Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 300
verenigingen aangesloten. Dit zijn rasverenigingen, kynologenclubs en bijzondere
verenigingen. Deze verenigingen kiezen via

de Algemene Vergadering een bestuur.
Het bestuur bestaat uit 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 vijfenveertig
medewerkers.
De Raad van Beheer staat voor gezonde en
sociale (ras)honden met een goed welzijn.
Dit betekent dat de gezondheid, het welzijn
en het sociaal gedrag van (ras)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 (ras)honden. Daartoe gaat de
Raad van Beheer in gesprek met zijn leden
en hun achterban, maar ook met de politiek,
de overheid, maatschappelijke organisaties,
kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
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Januari

dansende fairfok team

SWINGENDE NIEUWJAARSRECEPTIE
Zo’n 350 leden, relaties en medewerkers genieten op 9 januari van een swingende nieuwjaarsreceptie.
Het programma krijgt de vorm van het voormalige televisieprogramma ‘Stuif es in’, geleid door de ad rem
opererende cabaretgroep MiER. Voor en na de show wordt er volop bijgepraat, handen geschud en gelukgewenst. In de show zelf wordt er veel gelachen, gespeecht, gezongen, gedicht, en gedanst... Ook worden
de winnaars van de kleur- en fotowedstrijd ‘Mooiste “Houden van Honden”-moment 2015’ bekendgemaakt.
Zang en dans is er van Raadar-redacteur Jan Dobbe die over ‘houden van honden’ zingt op de melodie van
Hounddog, keurmeester/dierenarts Hildeward Hoenderken dicht, Brigitte van Gestel voert met haar Border
Collie A’Mazie een dogdance-act en de Commissie Fairfok toont met een prachtig ballet. Het team bestaat
uit Rony Doedijns, Ingeborg de Wolf en Marjolein Snip van de Raad van Beheer, Geert van der Peet van
Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) en Paul Mandigers van de Universiteit Utrecht.

Gezellig napraten
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De mannen van MiER

Gerard Jipping selecteert
de mooiste kleurplaat en foto

Brigitte van Gestel met haar Border Collie A’Mazie

Hildeward Hoenderken draagt voor
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HOND VAN HET JAAR SHOW 2015
De Hond van het Jaar Show op 10 januari in De Flint in Amersfoort trekt dit jaar heel veel
persaandacht. Op de mooiste honden van Nederland komen filmploegen af van SBS6 Hart
van Nederland, RTV Utrecht en Lifestyleforpets.tv. Het maandblad Quest maakt een reportage
en er is in het radioprogramma Wekker Wakker van NPO 5 een interview met directeur Rony
Doedijns te beluisteren. Een studente van de Filmacademie maakt een verslag van de show
als toelatingsfilm voor haar studie. Hond van het jaar 2015 wordt de Bearded Collie ‘Kenji’ van
Anneke Otto uit Den Haag. Tweede is geworden de Grand basset griffon vendéen ‘Palomino
du Greffier du Roi’ van J. Huisman
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Nederlandse rassen

rasgroep 1

rasgroep 2

rasgroep 3

rasgroep 4

rasgroep 5

rasgroep 6

rasgroep 7

rasgroep 8

rasgroep 9

rasgroep 10

veteranen
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februari
Partners in sport
Partners in sport

Partners in sport

RAAD VAN BEHEER EN ROYAL
CANIN ‘PARTNERS IN SPORT’
De Raad van Beheer en Royal Canin promoten en ondersteunen de komende jaren samen de hondensport in Nederland. Royal Canin en de Raad van Beheer werken daartoe samen als ‘Partner in Sport’.
De Raad van Beheer is samen met zijn verenigingen verantwoordelijk voor de hondensporten Agility,
FCI Obedience en Flyball. Royal Canin ondersteunt deze sporten over de volle breedte. Zo is Royal
Canin nauw betrokken bij de realisatie van officiële wedstrijden zoals de Nederlandse Kampioenschappen, de selectiewedstrijden voor Europese en Wereldkampioenschappen en de aankleding van
de Nationale Teams.
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WEETJE:
TOP-10 KYNOLOGISCHE LANDEN
Wist u dat nota bene de Filipijnse kennelclub de op vier na grootste is van de wereld,
uitgaande van het aantal pupregistraties per jaar. De top-10 gebaseerd op de cijfers van
de FCI luidt als volgt.
1.
2.
3.
4.
5.

Rusland – 300.000 pups/jaar
Japan – 225.000
Frankrijk – 215.000
Italië – 135.000
Filipijnen – 80.000

6.
7.
8.
9.
10.

Duitsland – 77.000
Argentinië – 72.000
Zweden – 65.000
Spanje – 61.000
China – 60.000

Nederland heeft ca. 36.000 pupregistraties per jaar.
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Maart
CRUFTS 2016
BRENGT NEDERLANDS SUCCES
Van 10 tot 13 maart wordt in het Engelse Birmingham de Crufts-show gehouden, één van de
grootste en oudste shows ter wereld. Best in Show wordt West Highland White Terrier Burneze
Geordie Girl van de familie Burns.
Er is ook Nederlands succes. Winnares van de Junior Handling Crufts 2016 wordt ‘onze’ Demi
Weijmans (14 jaar). BOB (Best of Breed) en derde van de rasgroep wordt Lagotto Romagnolo
Gleska Goody-Goody van K. van Gemert. BOB Grand Basset Griffon Vendéen wordt Hocus Pocus
van Tum-Tum’s Vriendjes van G. Huikeshoven & H. Leinonen. BOB Beagle wordt Sam I Am from
Elly’s Pack van P. Vervoort. BOB Airedale Terrier wordt Expression Factor-X of Malton van J.M.
Bouma en N. Pisani en BOB Cesky Terrier wordt Garex Gijs van G. van Ruiten Hajnova.

BOB Airedale Terrier wordt Expression Factor-X of Malton van J.M. Bouma en N. Pisani en BOB Cesky
Terrier wordt Garex Gijs van G. van Ruiten Hajnova
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BOB Beagle wordt Sam I Am from Elly’s Pack van P. Vervoort

BOB en derde van de
rasgroep wordt Lagotto
Romagnolo Gleska
Goody-Goody van K.
van Gemert

Winnares Junior Handling, Demi Weijmans
kan haar tranen niet bedwingen

BOB Grand Basset Griffon Vendéen wordt
Hocus Pocus van Tum-Tum’s Vriendjes van
G. Huikeshoven & H. Leinonen
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JUNIOREN-AGILITYDAG
Zaterdag 12 maart organiseren we in Eck en Wiel de eerste Junioren-Agilitydag. Trainen met maar liefst 27 junioren uit heel Nederland. De training is
in handen van Ben Grafé, Andy de Groote en Susan Koldenhof, die leuke
en uitdagende parcoursen hebben uitgezet. De kinderen worden verdeeld
over drie groepen, die elk 1,5 uur bij elke trainer trainen. We zien heel veel
nieuw talent voorbijkomen, wat goede hoop voor de toekomst geeft.
En behalve dat er veel nieuwe dingen worden geleerd, wordt er ook veel
plezier gemaakt en worden er nieuwe vriendschappen gesloten…

Op de Junioren-Agilitydag werd er volop gesport en plezier gemaakt.
En... er werden nieuwe vriendschappen gesloten!
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April
ZILVER OP WK SPEURHOND
Van 7 tot 10 april wordt in Mukachevo (Oekraïne) het FCI Wereldkampioenschap Speurhonden
gehouden. Het Nederlandse team, bestaande uit Henk Graas met de Duitse Herder Ablitz, Nico
Ouwens met de Duitse Herder Juran ’t Palmaleinehof en teamchef Anja Matekovic met de Duitse
Herder Henri ’t Palmaleinehof, presteert uitstekend. Ze worden met 363 punten tweede, samen
met Slowakije. In een deelnemersveld van 42 honden uit 21 landen een prima prestatie! Eerste
wordt Frankrijk met 366 punten.

Het Nederlandse team:
Henk Graas met Ablitz,
Anja Matekovic
met Henri ’t Palmaleinehof en
Nico Ouwens met Juran
’t Palmaleinehof
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TRIALS HERDING
Op 9 en 10 april worden tijdens de trials ‘herding’ in Groede (Z.) de eerste Nederlandse CACITR
(internationale prijs die meetelt voor de internationale kampioenstitel) (en reserve CACITR)
toegekend. Een primeur voor ons land. Er komen op twee afzonderlijke wedstrijddagen in totaal
32 honden met hun baas in actie. Er kan op verschillende niveaus worden gestart: van de eerste
toelatingstest en de HWT (Herding Working Test), IHT 1, 2 en 3 (international herding trails 1, 2
en 3). In de IHT3 kan er bij het behalen van voldoende punten ook een CACITR en het reserve
CACITR toegekend worden. Hierdoor is er een groot internationaal deelnemersveld, vooral in de
hoogste klasse.

De keurmeester legden de nadruk op ‘zoals in de praktijk’.
Dus geen sport of spel, maar het serieuze werk.
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CYNOPHILIA DRAAGT WINNER OVER
Op 13 april draagt KNK Cynophilia officieel de organisatie van de Winner Show en Holland Cup
over aan de Raad van Beheer. De naam KNK Cynophilia blijft aan de Winner Show verbonden.
Partijen geven aan erop te vertrouwen dat de uitstraling, de gezellige sfeer en de kenmerkende
beleving behouden blijven voor de Nederlandse kynologie.

Gerard Jipping, voorzitter Raad van Beheer, en Carel Canta, voorzitter van Cynophilia,
ondertekenen de overdrachtsovereenkomst.
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EXAMEN VERKEERSZEKERE HOND
(VZH) VOOR WATERWERKBREVETTEN
De Commissie Werkhonden (CWH) heeft voor
het behalen van waterwerkbrevetten een
basistest: de Verkeerszekere Hond (VZH).
Daarin moet de hond laten zien dat hij gehoorzaam is en onder alle omstandigheden
sociaal gedrag vertoont. In 2016 moeten
honden die C- of D-brevetten willen halen,
deze toets hebben afgelegd.

Op 16 en 30 april gaan 17 kandidaten op voor
de test. Keurmeester Aad Broekhuizen neemt
het examen af voor tien Newfoundlanders,
twee Leonbergers, één Berner Sennenhond,
drie Beaucerons, en één Labrador. Er slagen
zeven Newfoundlanders; alle Beaucerons, de
Berner Sennenhond en de Labrador ronden
de test ook succesvol af.

VOORTGANGSRAPPORTAGE
FAIRFOK-PLAN
In het Fairfok-plan is een groot aantal maatregelen geformuleerd, die met elkaar moeten resulteren
in het verbeteren en borgen van gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van honden in Nederland.
Na de overhandiging van het plan aan de staatssecretaris van Economische Zaken in november
2014, is de uitvoering voortvarend ter hand genomen.
In april 2016 verschijnt de eerste voortgangsrapportage, die wij samen met de andere Fairfokpartijen hebben opgesteld. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 22 april 2016 verwijst de
staatssecretaris van Economische Zaken naar deze rapportage.
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Mei

JUBILEUMEDITIE ANIMAL EVENT
Van 6 tot 8 mei staat de Raad van Beheer met een grote stand op de tiende editie van Animal
Event in de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Het evenement trekt 31.000 bezoekers. Ook dit
jaar organiseren wij activiteiten in onze eigen stand, in samenwerking met circa 25 aangesloten
rasverenigingen. De stand van de Nederlandse Markiesjes Vereniging wordt uitgeroepen tot
‘beste stand’ van de rasverenigingen. De nadruk in Raad van Beheer Dog City ligt op voorlichting
geven over de voordelen van de stamboomhond en het zorgvuldig kiezen bij de aanschaf van
een hond. De voorlichting is onderdeel van het plan Fairfok.
De jongeren van Raad van Beheer Youth geven iedere dag demonstraties Agility, FCI Obedience
en Rally-O (zie foto boven). Daarnaast kunnen bezoekende kinderen zich ook laten schminken,
kleurplaten inkleuren en hondenspeeltjes vlechten. Een topprestatie van de RvB Youth!

Het was drie dagen
druk in onze Dog City,
waar hondenliefhebbers
helemaal aan hun
trekken kwamen...

26

Jaaroverzicht 2016

Hondenliefhebbers konden genieten van de dagelijkse parade van stamboomhonden (boven en onder).
De stand van de Nederlandse Markiesjes Vereniging werd uitgeroepen tot ‘Beste stand’ (zie midden).
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RECLAME CODE COMMISSIE
WIJST KLACHT
DIER & RECHT AF

In mei dient stichting Dier & Recht een klacht in bij de Reclame Code Commissie,
omdat zij onze campagne ‘Waarom een stamboomhond’ misleidend vindt. Op
31 mei doet de commissie uitspraak: klacht ongegrond verklaard! Een citaat uit
de uitspraak: ‘geen […] misleiding in de zin van de artikelen 7 en 8 Nederlandse
Reclame Code (NRC). Van onjuiste informatie is geen sprake, terwijl evenmin kan
worden gezegd dat in de uitingen essentiële informatie ontbreekt. Tevens impliceert dit oordeel dat geen sprake is van misleidende reclame.’ Ook in het hoger
beroep, dat in september dient, wordt de klacht van Dier & Recht afgewezen. Het
College van Beroep komt tot hetzelfde oordeel: niet misleidend. Ook stelt het
College dat de onderbouwing van de klacht van Dier & Recht op z’n minst onvoldoende is. De campagne van de Raad van Beheer is in lijn met de voorlichting
zoals deze in Fairfok is vastgelegd.
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Juni
CHIHUAHUA:
VERBOD OP FOKKEN MET MERLE
Vanaf 1 juni 2016 is het niet meer toegestaan om te fokken met een Chihuahua met de kleur
merle. Bij deze kleur is namelijk een duidelijk vermoeden dat hij gezondheidsproblemen met zich
meebrengt. In een convenant met de Nederlandse Chihuahua Club (NCC) en de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN) leggen wij vast dat er vanaf 1 juni 2016 geen stambomen
worden verstrekt voor nesten waarbij één van de ouderdieren de kleur merle heeft. De Raad van
Beheer vindt dat honden altijd gefokt moeten worden op gezondheid, gedrag en een goed
welzijn. Dit hebben we samen met de sector vastgelegd in ons ‘Fairfok’-plan. Wanneer dit allemaal goed geborgd is, kun je gaan fokken op andere eigenschappen, zoals uiterlijk.
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NIEUWE GEDRAGSCODE
EXTERIEURKEURMEESTERS
Medio juni 2016 wordt de gedragscode voor exterieurkeurmeesters formeel aangepast.
Dit om hem beter te laten aansluiten bij het FCI-reglement. De aanpassing komt tot stand in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied
(VKK). De nieuwe versie van de gedragscode wordt op onze website gepubliceerd.
De gedragscode is onderdeel van Fairfok.

STANDPUNT
WORLD DOG SHOW 2019 CHINA
De Raad van Beheer wijzigt in juni, naar
aanleiding van een initiatiefvoorstel dat op de
Algemene Vergadering wordt behandeld, zijn
standpunt over het toewijzen van de World
Dog Show 2019 aan China. Het komt erop
neer dat wij de Chinese Kennel Club – samen
met de FCI – de kans willen geven de situatie
met betrekking tot de consumptie van, en
zeer dieronvriendelijke omgang met, honden
te verbeteren.
Als tijdens de Algemene Vergadering van de
FCI in 2017 onvoldoende verbetering in de
situatie is gekomen, moet volgens het standpunt de toewijzing van de WDS 2019 aan
China ingetrokken worden.

Tevens doneert de Raad van Beheer € 5.000,aan The Animal Hope and Wellness Foundation die in China talloze honden van de slacht
redt en zo laat zien dat het wel degelijk mogelijk is iets te doen tegen de gruwelpraktijken
met honden in Azië, en met name in Yulin
China. Tijdens het beruchte jaarlijks Yulin Dog
Meat Festival worden honden op grote schaal
mishandeld, gedood en geslacht voor consumptie. Voor de opvang en verzorging van
de geredde honden is dringend geld nodig,
iets waarvoor wij graag een financiële bijdrage leveren. Deze donatie is in lijn met een
bestuursbesluit van een aantal jaren geleden
omtrent hondenwelzijn in het buitenland.
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NK FCI OBEDIENCE IN AFFERDEN

Winnaar FCI Obedience 1
Gerry de Haan met Blaica

Winnaar FCI Obedience 2
Lia van Ballegooijen met
Falconsway Man of Honor

Winnaar FCI Obedience 3
Frank Coolen met Twister

Keurmeesters Dick Lodder en Piet van de Meulengraaf
kregen de titel Erekeurmeester en de bijbehorende oorkonde.

Op zondag 19 juni wordt op het terrein van KC Maas & Waal in Afferden het Nederlands
Kampioenschap FCI Obedience gehouden. Tijdens dit kampioenschap worden keurmeesters Dick Lodder, Harry de Vries en Piet van de Meulengraaf feestelijk benoemd tot
“Erekeurmeester”, een titel die ze alle drie ten volle hebben verdiend. Om gezondheidsredenen kan Harry de Vries er niet bij zijn. Hij krijgt de oorkonde later thuis uitgereikt.
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Brechtje Hut
winnaar dogdance
Hond2016.
Zie pagina 72
en verder
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JULI
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
AGILITY
Op 2 en 3 juli wordt in Venlo op het terrein van KC Venlo en omstreken Canida, het Nederlands
Kampioenschap Agility gehouden. Keurmeesters zijn Jurgen Smit, Peter Holmberg en Martin
Schoffelmeer. Onze partner in sport, Royal Canin, verzorgt de prijzen voor de winnaars. Nederlands kampioen Agility 2016 worden Tanja Wiersma met Mystic in klasse Large, Laura Hoff met
Merle in klasse Medium en Marissa Figee met Zenzi in klasse Small. Bij de Junioren: Anne van
den Berg met Syrah in klasse Large, Phaedra van Westen met Fixit in klasse Medium en Jasmijn
van Vlimmeren met Free Wifi in klasse Small. Bij de teams wint May-be Dutch.
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Er werd geconcentreerd en keihard gestreden om het erepodium.
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
WERKHONDEN 2016
Op 2 en 3 juli wordt op het terrein van VDH Kringgroep Slingeland in Gaanderen het Nederlands
Kampioenschap Werkhonden gehouden. Maar liefst 26 combinaties met diverse rassen schrijven
in. Zo strijden één Hollandse herder, tien Mechelse herders, tien Duitse herders, drie Dobermanns, één Bouvier en één Rotweiler om de titel Nederlands kampioen Werkhonden. Nederlands
kampioen wordt Jack Stienstra met de Hollandse Herdershond Holland Messi van Le Dobry.

Het NK
Werkhonden
trok veel publiek
en had ook weer
meer deelnemers
dan voorgaande
jaren
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DOBERMANN: VERBOD OP FOKKEN
MET ISABEL EN BLAUW
Met ingang van 1 juli 2016 zijn Dobermannen
met de niet-erkende kleuren isabel en blauw
niet meer inzetbaar voor de fokkerij. Dit komt
voort uit een convenant dat de Raad van Beheer met de Dobermann Vrienden in Nederland heeft afgesloten. Deze kleuren kunnen
ervoor zorgen dat er gezondheidsproblemen
(huidproblemen) bij de Dobermann ontstaan.
Vanaf deze datum controleert de Raad van

Beheer in dit kader de kleuren van de reu en
teef bij de dekaangifte. De Raad van Beheer
vindt dat honden altijd gefokt moeten worden
op gezondheid, gedrag en een goed welzijn.
Dit hebben we samen met de sector vastgelegd in ons ‘Fairfok’-plan. Wanneer dit allemaal goed geborgd is, kun je gaan fokken op
andere eigenschappen, zoals het uiterlijk.
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AUGUSTUS

PATELLA-LUXATIEONDERZOEK
BESCHIKBAAR VOOR REGISTRATIE EN
PUBLICATIE
Vanaf 1 augustus is het mogelijk screeningsonderzoek op patella luxatie via de Raad van Beheer
te laten administreren en publiceren. Dat kan uitsluitend via dierenartsen die een contract met de
Raad van Beheer hebben. De lijst gecontracteerde dierenartsen wordt regelmatig uitgebreid. De
eigenaar kan het screeningscertificaat direct na het onderzoek downloaden van onze website. Na
het verstrijken van de bezwaartermijn zijn de resultaten zichtbaar op de website bij Generaties &
Gezondheid Online. Het openbaar maken van uitslagen van gezondheidsonderzoeken van stamboomhonden is onderdeel van het plan Fairfok.

38

Jaaroverzicht 2016

YOUTH ZOMERKAMP:
SPORTEN MET HONDEN EN VEEL LOL
Van 16 tot 18 augustus wordt op het terrein van KC Delft het allereerste Raad van Beheer Youth
Zomerkamp gehouden. Een kleine twintig deelnemers in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar
genieten samen met hun hond van workshops op het gebied van honden en hondensport. Maar
ook van andere dingen als bingo, films kijken of watergevechten houden. Op het driedaagse
programma staan onder andere Flyball, Agility, FCI Obedience, Balans en Coördinatie, Jacht,
Hoopers, Showhandling, riemen maken en een groepswandeling.

Zo’n twintig deelnemers in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar genoten samen van honden en hondensport.
Zie ook de foto’s op de volgende pagina’s!
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De beelden
op deze pagina’s
zeggen al genoeg:
de Youth-kinderen en
hun honden hadden
de tijd van hun leven.
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NEDERLANDS SUCCES OP
EUROPEAN DOG SHOW
Van 26 tot 28 augustus wordt in Brussel de FCI European Dog Show gehouden. Opmerkelijk
is de uitstekende samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse vrijwilligers! Mooi is het
Nederlandse succes: in groep 6 wint de Grand Basset Griffon Vendéen “Frosty Snowman” van
Gwen Huikeshoven en in groep 8 wordt de Portugese Waterhond “Patriot’s Life In The Fast Lane”
van Ilona Griffioen-van Beek winnaar. Wij grijpen de gelegenheid aan om met een ingelaste
persconferentie, een nieuwe promotiestand, de keurmeesterslijst én een fraai promotieboekje de
organisatie van de World Dog Show 2018 te lanceren, die van 9 tot 12 augustus 2018 in Nederland wordt gehouden.

In een goed
bezochte, ingelaste
persconferentie lanceerden
wij de voorbereidingen van de
WDS2018 die in 2018 in
Nederland worden
gehouden.

Winnaar van groep 6: het Nederlandse koppel Gwen
Huikeshoven met Grand Basset Frosty Snowman
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Winnaar van groep 8 werd Patriot’s Life In The
Fast Lane van Ilona Griffioen-van Beek

De Raad van Beheer presenteerde in Brussel zijn stand voor de World Dog Show 2018
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SEPTEMBER
SUCCESVOLLE DEELNAME
HORSE EVENT
Veel paardenmensen zijn óók hondenmensen. Daarom staat de Raad van Beheer van 9 tot 11
september voor de eerste keer op Horse Event in Ermelo. Uit onderzoek blijkt dat een kleine 60
procent van de bezoekers aan dit evenement een hond heeft – een ideale plek om de stamboomhond te promoten. Wij werken samen met partner Prins Petfoods en een aantal enthousiaste
rasverenigingen. Het wordt een groot succes: de circa 42.000 bezoekers maken kennis met onze
campagne ‘Waarom een stamboomhond’ en velen reageren zeer enthousiast. Ook de deelnemende rasverenigingen zijn bijzonder tevreden over de belangstelling. De voorlichting
die we geven over de voordelen van de stamboomhond en het zorgvuldig
kiezen bij de aanschaf van een hond is onderdeel van het plan Fairfok.

Baas en hond hadden
het in dit paardenparadijs
prima naar hun zin

Er was genoeg animo voor onze rashondenpresentaties

Soms is een hond groter dan een paard...
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GESLAAGDE MAASTRICHT
DOGSHOW/BENELUX WINNER
De Dogshow Maastricht/Benelux Winner, 24 en 25 september in het MECC Maastricht, is een
succes. Het is na de European Dog Show van 2003 de tweede keer dat Maastricht zo’n grote show
mag organiseren. In totaal ruim 12.000 bezoekers genieten van maar liefst 3.356 honden van meer
dan 250 rassen. Ook voor de standhouders is Maastricht daardoor een geslaagde show.
Een internationaal gezelschap van keurmeesters, afkomstig uit 25 landen, verzorgt de keuringen.

Je kon in Maastricht gratis
met je hond op de foto

Een enthousiast deelnemersveld trok aan de
toeschouwers voorbij in een strak georganiseerde show...
Maastricht had een primeur: de presentatie van
de Portugese werkhond Barbado de Terceira
Baas en hond kwamen
goed aan hun trekken
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OKTOBER

FLYBALL-KAMPIOENEN 2016
Op 16 oktober worden na afloop van de laatste Flyball-wedstrijd bij HSV Nijmegen (in samenwerking met KC Culemborg) de kampioenen Flyball 2016 bekendgemaakt en gehuldigd.
We geven hier alleen de nummers 1. In Klasse A is dat de Oase Express, in klasse B de Oase
Rangers en in klasse C de Flying Lunatics.
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KENJI WINT COMPETITIE
EUKANUBA WORLD CHALLENGE
Bearded Collie Kenji, NHSB 2859474, van Rinus en Anneke Otto
uit Den Haag zal opnieuw Nederland vertegenwoordigen op de
Eukanuba World Challenge (EWC). Kenji behaalde in de EWC-competitie dit jaar 185 punten. Reserve is Whippet Crème Anglaise’s
Pantomime van Jan-Willem Akerboom en Kris van der Schaaf met
120 punten.

FRANK KANE OP VKK
KEURMEESTERSDAG 2016
Op 23 oktober wordt de jaarlijkse keurmeestersdag van de Vereniging van Keurmeesters
op Kynologisch Gebied in Nederland (VKK)
gehouden, ondersteund door de Raad van
Beheer. Er is veel belangstelling, vooral voor
gastspreker Frank Kane. Deze Engelse collega-keurmeester en televisiepresentator en
-verslaggever, neemt zijn gehoor mee in zijn
visie op keuringen waarbij rastype het “keyword” is. Kane hamert op (het bijhouden van)
kennis van zaken, maar ook op een juiste
houding tegenover exposanten.

Frank Kane behandelde ook een aantal zaken
aan de hand van praktijkgevallen...
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ROYAL CANIN
MASTERS AGILITY
KC de Kempen organiseert op 30 oktober de Royal Canin Masters Agility
in Geldrop. Voor het tweede jaar onder auspiciën van de Raad van
Beheer en voor de eerste keer met Royal Canin als partner. Zo beschikt
de organisatie over de Royal Canin-baan van Ben@Work, met veilige en
goede hindernissen voor de honden. Winnaar van klasse Large wordt Jacco
Mager met Chase. In de klasse Medium wordt Henk Postma met Wyfke
eerste en in de klasse Small wint Marissa Figee met Zenzi.

De deelnemers aan de Royal Canin Masters zijn de besten, en dat zie je aan de
prestaties in de ring.
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Duidelijk is dat de
deelnemende combinaties
er alles uit proberen te
halen en daardoor op het
scherpst van de snede
lopen.
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NOVEMBER

De selectie van achttien deelnemende duo’s

LABRADOR RETRIEVER
NOORTJE WINT NIMROD 2016
Op 14 november vindt in Bunnik de 43ste Nimrod plaats – de wedstrijd voor de beste jachthond
van Nederland. In deze jaarlijkse wedstrijd moeten achttien deelnemers, de beste van hun ras,
met hun eigenaar drie proeven doorlopen. Vertegenwoordigd zijn Heidewachtel, Labrador Retriever, Griffon Korthals, Weimaraner, Golden Retriever, Duitse staande korthaar, Duitse staande
draadhaar, Flatcoated Retriever, Epagneul Bleu de Picardie, Grote Munsterlander en Duitse
staande langhaar. Winnaar wordt Labrador Retriever ‘Noortje’ van Klaas van der Valk uit De Bilt.
Er is veel media-aandacht: WNL Goedemorgen Nederland en het NOS Journaal doen verslag.
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Laatste instructie van de wedstrijdleiding

Concentratie bij de bazen,
maar zeker ook bij de honden...

Winnaar wordt het duo Klaas van
der Valk en Tidebrook Hill Molly

Jaaroverzicht 2016

51

DECEMBER

JACK ALBERTS
NIEUWE
VOORZITTER RAAD
VAN BEHEER
In de Algemene Vergadering van 3 december
wordt door Gerard Jipping bekendgemaakt dat hij
op eigen verzoek is teruggetreden als voorzitter en
dat het bestuur mr. Jack Alberts als voorzitter van
de Raad van Beheer heeft aangewezen. Vanaf juni
2009 is Jack Alberts bestuurslid met de portefeuille
Juridische Zaken, welke functie door zijn aanwijzing
tot voorzitter vacant is geworden. Penningmeester
Albert Hensema is door het bestuur aangewezen
tot vicevoorzitter en volgt in deze functie John
Wauben op.

RAAD VAN BEHEER EN ROYAL CANIN
‘PARTNERS IN WORKING DOGS’
De Raad van Beheer en Royal Canin promoten

verenigingen, de hondensporten IPO, speuren, water-

en ondersteunen de komende jaren samen de

werk en herding. Partner Royal Canin ondersteunt

werkhondensport in Nederland. We doen dit onder

vanaf nu al deze sporten in de volle breedte.

de noemer ‘Partners in Working Dogs’. Tijdens het
NK Speuren op 3 en 4 december te Ospel/Geffen
is Royal Canin voor het eerst present als partner in
working dogs. De Raad van Beheer organiseert,
via de Commissie Werkhonden en de aangesloten
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EERSTE NEDERLANDSE NEST
KARPATISCHE HERDERSHONDEN
Half december wordt het eerste Nederlandse nest Karpatische Herdershonden gechipt en wordt
DNA van de negen pups afgenomen. Ze zijn geboren op 30 oktober 2016 in de kennel Jefasha van
Aize en Edith van der Sluis in Oudehorne. De Karpatische Herdershond komt uit Roemenië, waar hij
wordt gebruikt als herdershond en als waakhond. Het ras wordt sinds 2005 door de FCI erkend.

De trotse eigenaresse Edith van der Sluis laat haar pups chippen en DNA afnemen.
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Thema’s 2016

CAMPAGNE ‘WAAROM
EEN STAMBOOMHOND’
Begin 2016 komt de campagne ‘Waarom een stamboomhond’ op stoom. We voeren online
campagne, en voorzien achterban, dierenartsen, trimsalons en fokkers van promotiemateriaal,
zodat de stamboomhond ook in de sector goed gepromoot kan worden. Er komen videofilms op
YouTube en radiospots op 100% NL. We promoten de stamboomhond het hele jaar op allerhande
evenementen, zoals Animal Event, Horse Event en Hond2016.
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Online campagne
Door de inzet van het Google Grants programma realiseren we maar liefst 30.000 extra bezoeken
per maand op onze website! Zo komen we gemiddeld op ongeveer 100.000 bezoeken per maand
(40.000 unieke bezoekers). Dit is een stijging van 32 procent! In het najaar start de online promotie
van de kynologenclubs. Daarvoor ontwikkelen we aparte webpagina’s per kynologenclub.

‘Voordeelvideo’s’
Vanaf 1 september presenteren we een jaar
lang iedere maand een videofilm over de voordelen van stamboomhonden. We promoten
het gratis abonnement op ons YouTube-kanaal
en roepen de achterban op de video’s zo veel
mogelijk te delen en te verspreiden. Onze pro-

motie is succesvol: door betaalde promotie op
YouTube schiet het aantal views van de eerste
video ‘Een goede start voor je pup’ omhoog
van circa 1.500 in september naar ruim 33.000!
Ook de promotie op Facebook zorgt voor tienduizenden vertoningen van de video’s.

Jaaroverzicht 2016

55

Achterban in actie
Uiteraard vragen we onze achterban de campagne te steunen. We stellen daartoe gratis
campagnematerialen ter beschikking, zoals vrolijke en opvallende campagneposters in vijf
verschillende uitvoeringen, folders en banners.
Men gaat voortvarend aan de slag. Zo maakt rasvereniging de Tibetaanse Terriër in het blad
Groot Goeree Overflakkee uitgebreid promotie voor de stamboomhond. En KC Rijssen ondersteunt de campagne in april tijdens de Lente Fair van de plaatselijke firma Welkoop, door onze
folders en een rolbanner in te zetten. In oktober is KC Rijssen opnieuw actief en staat op 15
oktober de hele dag met een informatiestand in de plaatselijke Welkoop-vestiging. De Yorkshire
Terrier Vriendenclub voert continu campagne voor de Yorkshire Terrier met stamboom, via hun
nieuwsbrief, website en Marktplaats-advertenties. Hun promotie via Facebook is voortvarend en
succesvol. Mariska Roosink van KC Rijssen introduceert de campagne ook binnen het groene
onderwijs, waar zij onze video’s over voordelen van stamboomhonden gebruikt in haar lessen.

STEUN VAN PARTNERS
Onze partners steunen de campagne eveneens van harte. Pet’s Place besteedt uitgebreid aandacht aan de campagne in ‘Lief
Dier’ van februari 2016, dat in een oplage van
200.000 stuks in 200 winkels van Pet’s Place
en Boerenbond wordt verspreid.
Uitgever VIP-media besteedt op social media,
website en in de bladen ‘Hart voor Dieren’,
‘ROS paardenmagazine’ en ‘LandIdee’, uitgebreid aandacht aan de campagne.
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Partners Virbac en Proteq Dier & Zorg helpen ons met de verspreiding van de campagnematerialen en brengen deze onder de aandacht via hun medewerkers in het veld, bij dierenartsen en
op andere locaties waar hondenliefhebbers samenkomen.

Lifestyleforpets.nl, een initiatief van partner Prins Petfoods, steunt de campagne door onze campagnevideo’s te delen.
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RAAD VAN BEHEER
START EIGEN
YOUTUBE-KANAAL
Om al haar activiteiten en het verhaal over de stamboomhond goed voor het voetlicht te
brengen bij een jonge, diverse doelgroep, is de Raad van Beheer in 2016 zijn eigen YouTube-kanaal gestart. Alle campagnevideo’s over de voordelen van stamboompups verschijnen
op dit kanaal, alsmede bijzondere video’s om onze boodschap te ondersteunen. Wie een gratis
abonnement neemt, ontvangt een e-mailbericht zodra er weer een nieuwe video op het kanaal
is geplaatst. Het sociale medium YouTube draagt in hoge mate bij aan de bekendheid van de
Raad van Beheer en met name stamboomhonden: het aantal views van de diverse video’s
loopt in de tienduizenden en groeit met de dag.

Beelden uit de zes ‘voordeelvideo’s’ die in 2016 verschenen: vlnr en van boven naar beneden
1. Een fokker met passie, 2. Een goede start voor jouw pup, 3. Een gelukkige moederhond,
4. Belangrijke gegevens over je pup zijn openbaar, 5. Weten waarvoor je kiest,
6. Zekerheid over grootte en vacht van je pup

58

Jaaroverzicht 2016

FAIRFOK-PLAN
In 2016 heeft de rashondenfokkerij opnieuw
stappen gezet op weg naar een gezonde
en sociale hond. Zo studeren steeds meer
rasverenigingen op mogelijkheden om sneller
stappen te zetten naar een gezonde populatie,
denk aan outcross, gericht op het vergroten
van de genetische diversiteit. Om de variatie
binnen het ras zo veel mogelijk te bewaren of
zelfs te vergroten, hebben rasverenigingen
aanvullende afspraken gemaakt met de Raad
van Beheer. Zo kunnen Markiesjes die niet
helemaal zwart zijn, maar een borstvlek

hebben, toegelaten worden voor de fokkerij.
Bij de Hollandse Herder kan bij de ruwhaar- en
langhaarvariëteit gebruik worden gemaakt van
de grotere populatie kortharen. Wetterhoun,
Hollandse Smous en Saarlooswolfhond kruisen
onder begeleiding van de rasverenigingen met
honden van een ander ras. En er is internationale belangstelling voor het convenant dat
de twee verenigingen van de Engelse Bulldog
met de Raad van Beheer hebben afgesloten,
met als doel de algehele gezondheid van het
ras te verbeteren.

Het afnemen van speeksel voor DNA

Steeds meer rassen gaan over op
outcross, waaronder de Wetterhoun
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SOCIALE HONDEN
De deelnemers aan Fairfok willen het aspect ‘sociaal’ controleerbaar,
toetsbaar en meetbaar maken. Hiertoe werkt de Raad van Beheer in
overleg met de Honden-bescherming een aantal opties uit. Ook vraagt
de Raad actief aandacht voor best practices in de omgang met potentieel gevaarlijke dieren, om zo anderen te inspireren zelf ook verantwoordelijkheid te nemen. Voorbeeld is de werkwijze van American
Staffordshire Terriër Club Holland: een verplichte test op sociaal gedrag,
zoeken van media-aandacht en reageren op berichtgeving in de media,
waarbij continu gewezen wordt op het belang van socialisatie en aandacht voor de match tussen de pup en de koper.

CAMPAGNE
De illegale handel vormt een probleem op zich, waar niemand nog echt vat op heeft. De gedeelde visie is dat deze handel door bundeling van krachten kan worden aangepakt. Er is ook in
2016 met alle betrokkenen bij Fairfok voorbereidend gewerkt aan een gezamenlijke campagne.
Daarbij is de intentie ook samen te werken met het ministerie van EZ, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Doelstelling is dat er een boodschap komt, met alle betrokkenen als afzender, die de koper helpt
bij het herkennen van de legale, gezonde en sociale pup.

I&R
Daarnaast is de Raad van Beheer met zijn databank betrokken
bij overleggen over I&R. Doel van I&R is om meer inzicht in
en grip op de illegale handel te krijgen. Door in te zetten op
een gesloten track & trace-systeem, een goede registratie
door de databanken en efficiënte data-uitwisseling tussen de
aangewezen databanken en de centrale overheidsdatabank,
en een grotere analyse- en handhavingscapaciteit, kan grote
winst behaald worden in de aanpak van de illegale puppyhandel. De Raad van Beheer brengt dit punt dan ook consequent
onder de aandacht in I&R-overleggen met de overheid.
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7.000 BEZOEKERS
LANDELIJKE DAG VAN DE HOND 2016
Maar liefst 7.000 mensen bezoeken de zesde landelijke Dag van de Hond op 22 mei 2016. Met
meer dan veertig deelnemende locaties door het land en een hoge waardering van deelnemers en
bezoekers, is het evenement wederom een groot succes.
De deelnemende verenigingen waarderen de dag met een dikke 7,5. Voor het eerst wordt
ook de bezoekers aan de Dag van de Hond gevraagd naar hun waardering. Zij kunnen
daarvoor een online enquête invullen. De Dag van de Hond krijgt een rapportcijfer van 8,2, en 85
procent zou een bezoek adviseren aan vrienden/kennissen.
Enkele quotes: ‘Mijn hond en ik hebben genoten!’, ‘Heerlijke dag gehad, samen met onze kinderen
van 3 en 9 en onze pup van 4 maanden. Wij zijn er volgend jaar weer bij!’ ‘Ik heb een super leuke
Dogdance-workshop gevolgd en daar veel van geleerd!’ en ‘Een leuke dag voor baas en hond, we
kijken uit naar volgend jaar!’

Mascotte van de Dag van de Hond
2016 was Cairn Terrier Paddington.
Hij maakte een toer langs diverse
locaties samen met zijn baasjes
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De Dag van de Hond
was volop genieten
voor het hele gezin.
En af en toe moet je je
rust nemen...
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Bezoekers aan het
evenement waardeerden
de Dag van de Hond met
rapportcijfer 8,2. Maar liefst
85% zou een bezoek
adviseren aan vrienden
of kennissen.
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AUTOMATISERING

WERKGROEP ICT
De Raad van Beheer wil stevig investeren in IT. Het huidige basissysteem Darwin is hard aan
vervanging toe, en we willen standaardprocedures en –handelingen zo veel mogelijk automatiseren en tal van diensten online aanbieden. Ter begeleiding van dit omvangrijke proces wordt
begin 2016 een ICT-Werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit Albert Hensema (voorzitter), Ingeborg de Wolf, Rony Doedijns, Ron de Wolf, Barbera Hollmann en Marc Valk namens de
Raad van Beheer, en namens de verenigingen Marc Gerrits (NDDC), Loek Smits (KC Pampus),
Chris van Bommel (rvTT en Werkgroep Fokkerij en Gezondheid) en Roel Boekholt (NTC en de
Financiële Commissie).
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RISICOANALYSE
Eén van de aanbevelingen van de ICT-werkgroep is het laten uitvoeren van een externe risicoanalyse van de verschillende opties voor een nieuw systeem. Het internationale IT-concern Atos krijgt de
opdracht deze risicoanalyse uit te voeren, die antwoord moet geven op de volgende twee vragen:
1. In welke volgorde kunnen welke stappen het best gezet worden en in welk tempo kan dit?
2. Is het verstandig om door te gaan met de huidige leverancier of is het beter de markt
breed te benaderen?
Medio 2016 brengt Atos zijn bevindingen uit in de vorm van een rapport. Zowel de werkgroep IT
als het bestuur volgen de bevindingen van Atos. Wel wil de werkgroep IT graag dat gezien het
voorziene te investeren bedrag de financiële kant getoetst wordt door een accountant. Kaap Hoorn
Accountants & Adviseurs voert deze toetsing uit. Eind 2016 is deze nog niet afgerond.

KAMPIOENSDIPLOMA’S ONLINE
Hoewel er nog geen besluitvorming over de
vernieuwing van de verschillende applicaties
heeft plaatsgevonden, pakt de Raad van
Beheer daar waar dit kan voortvarend door. In
juli stellen wij een webapplicatie beschikbaar,
waarmee kampioenschapsdiploma’s voor
exposanten online komen. Na iedere tentoonstelling staan de kampioenschapsdiploma’s

als pdf-bestand op de website, zodat exposanten ze kunnen downloaden en printen.
Hiermee geven wij invulling aan de wens van
onze leden om onze dienstverlening zo veel
mogelijk te digitaliseren. Tot nu toe werden
alle kampioenschapsdiploma’s nog uitgeprint
en per post verzonden – dit ging om enkele
honderden diploma’s per tentoonstelling.

RVB-VETS ONLINE
Met ingang van juni 2016 kunnen dierenartsen HD- en ED-onderzoeken indienen via
onze nieuwe applicatie RvB Vets Online. Deze applicatie vervangt het oude softwarepakket dat recentelijk gecrasht was en maar ten dele hersteld kon worden. Met de
nieuwe applicatie kunnen onderzoeken veel sneller beoordeeld worden waardoor de
hondeneigenaar sneller de uitslag heeft. Ook kan men de status van de onderzoeken
online volgen. Verder kunnen we de gegevens van een hond direct uit onze database
halen, waardoor extra gegevenscontrole niet meer nodig is. De betrokken
dierenartsen zijn enthousiast: de applicatie werkt gemakkelijk en snel.
De applicatie wordt continu verder verbeterd en uitgebreid: met ingang
van augustus kunnen ook onderzoeken naar patella luxatie worden
ingediend. Alle onderzoeken naar HD en ED worden
per 1 januari 2017 via deze online applicatie verwerkt.
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KENNIS TOUR 2016
De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen door toonaangevende sprekers
op verschillende locaties in het land. De lezingen zijn interessant voor fokkers, maar ook voor
hondenbezitters, hondenliefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, (aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommissies, bestuursleden van kynologische verenigingen en overige geïnteresseerden. Mede dankzij onze partners Proteq Dier & Zorg en Eukanuba kunnen we de sessies
tegen een aantrekkelijk tarief van € 19,50 blijven aanbieden.

SUCCESVOL
De jaarlijks terugkerende tour is een steeds groter wordend succes. We herhalen op verzoek
de sessies uit 2015 over gezonde voeding van dr. Esther Hagen-Plantinga (Universiteit Utrecht)
en over keel-, neus- en oorproblemen bij honden van dr. Gert ter Haar (Royal Veterinary College). Na de zomer volgen de uitverkochte lezingen van respectievelijk drs. Maarten Kappen,
Marjolein Roosendaal en drs. Erik den Hertog in Zwolle, Berlicum, Woudenberg en Nieuwerkerk aan den IJssel. De lezing van Maarten Kappen ‘De toekomst van de fokkerij - kansen en
bedreigingen’ op 14 september en 14 december krijgt gemiddeld een 8,5 als waardering.
Marjolein Roosendaal geeft twee lezingen, te weten ‘De wereld van kleuren bij honden –
vachtkleuren’ en ‘De wereld van kleuren bij honden – ogen & neuzen en kleurgebonden
ziektes’ op respectievelijk 13 juli en 5 oktober, en krijgt eveneens een 8,5 als waardering. Tot
slot scoort drs. Erik den Hertog ‘Spuiten en slikken: darmziekten bij rashonden en honden met
rare dingen in hun maag’ op 10 augustus en 9 november het allerhoogst: een 9,5 gemiddeld!
Wegens grote belangstelling wordt de presentatie van Maarten Kappen herhaald op 8 februari
2017 en is meteen al uitverkocht.

Maarten Kappen
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Erik den Hertog

Marjolein Roosendaal
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KENNIS TOUR 2016

Erik den Hertog
spreekt een volle
zaal toe. Er worden
driftig aantekeningen
gemaakt...

‘KENNIS TOUR EXCLUSIEF’
De Kennis Tour Exclusief is uitsluitend voor bestuursleden, commissieleden, instructeurs of
andere kaderleden van bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen. De sessie ‘Werven
en behouden van leden’ wordt enthousiast ontvangen. Hij wordt op 19 april, 3 en 11 mei en 8
juni gehouden in respectievelijk Woudenberg, Zoetermeer en Zwolle en geleid door Mariska
Roosink (o.a. KC Rijssen en lid van RvB Youth) en Jan Soek (expert kader- en ledenwervingsprojecten).
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De Kennis Tour
Exclusief werd
gegeven door Jan
Soek (boven) en
Mariska Roosink.

Jaaroverzicht 2016

69

IEDEREEN IS
ENTHOUSIAST OVER
HOND 2016
Van 9 tot en met 11 december organiseren we in samenwerking met Academy Bartels, diverse
partners en een legertje vrijwilligers Hond2016. Dit grootste hondenevenement van Nederland in
de Amsterdamse RAI trekt tienduizenden bezoekers. Een weekend vol interactieve workshops,
educatieve demonstraties, spannende wedstrijden en bovenal: heel veel honden.

De partners zijn enthousiast en
volgend jaar weer van de partij.
Vlnr Mariska van Gelder (Prins
Petfoods), Rony Doedijns
(Raad van Beheer), Ralf de Wit
(Eukanuba), Jeroen Bouten
(Royal Canin) en Vince Hogan
(Mediapartner ‘Our Dogs’).
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NIEUWE AANPAK
De nieuwe aanpak werkt. Het toevoegen van het educatieve demonstratieprogramma aan de exterieurkeuringen van de Holland Cup en Winner Show is een stap in de goede richting. Door de
aangepaste indeling, met in de hallen zowel keuringsringen als een demonstratiering met workshops en demo’s op het gebied van ‘houden van honden’, is er veel interactie met het publiek.
De doelgroep die we nu aanspreken is groot, de groeimogelijkheden zijn enorm. Mede daardoor
kunnen we partnerships sluiten met Royal Canin, Prins Petfoods (beide dit jaar voor het eerst
met een eigen hal) en Eukanuba. De partners zijn allemaal enthousiast. Hetzelfde geldt voor de
standhouders, ook bij hen vooral positieve geluiden. Voor de bezoekers willen we uitbreiden van
70 naar 100 stands in 2017. Dat is belangrijk, want bezoekers geven aan graag te willen shoppen.
Raad van Beheer Youth, onze jeugdclub, is prominent aanwezig. De kinderen verzorgen (onder
begeleiding) demonstraties en workshops Junior Handling, Agility, Doggy Dance, FCI Obedience
en Grooming. Zo maken ze volop reclame voor de leukste jeugdclub van het land!

WINNAARS
De deelnemers aan de hondententoonstellingen zijn afkomstig uit bijna veertig verschillende landen en vertegenwoordigen met ruim
5.500 honden maar liefst 282 rassen. De
‘Best in Show’ van de Holland Cup wordt de
draadhaar Foxterrier Joker des Astucieux de
Kerlabour van de heer Christ. De ‘Best in

Show’ van de Winner 2016 wordt de Chow
Chow King of Egypt de Los Perros de Bigo van
Nuria Vigo Navajon uit Spanje.
Nederlands kampioen in Junior Handling
wordt Priscilla van Oosten. Priscilla mag
Nederland in 2017 vertegenwoordigen bij de
European en World Dog Show en bij Crufts.

MOOISTE STAND
De bezoekers genieten niet alleen van het uitgebreide demonstratieprogramma en de hondenkeuringen. Er is ook veel interesse voor de hondenrasverenigingen in het Hondendorp en op het
beursgedeelte wordt volop geshopt. De prijs van de verkiezing ‘Mooiste Hondendorpstand’ gaat
naar de Nederlandse Chow Chow Club.
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KLANT TEVREDENHEID
ONDERZOEKEN
Klant Tevredenheid
Onderzoek Leden
Begin 2016 presenteren we de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder
onze leden uit 2015. Belangrijkste uitkomst is positief: over onze dienstverlening is 72 procent
van de meer dan 300 rasverenigingen, kynologenclubs en overige verenigingen tevreden tot
zeer tevreden. De belangrijkste aandachtspunten pakken we direct op. Onderwerpen als klantgerichtheid, hulpvaardigheid en de overlegstructuur van de rayons, houden onze aandacht.
Begin mei 2016 herhalen we het KTO onder leden. Dit jaar hebben we de vragen gesplitst naar
rasverenigingen, kynologenclubs en overige verenigingen. Het resultaat mag er zijn: 82 procent
van de leden is zeer tevreden of tevreden over onze dienstverlening!
Dit is een stijging van meer dan
10 procent ten opzichte van 2015.
Uiteraard zijn we erg trots. De
respons op dit KTO was enorm!
Vorig jaar had 30 procent van
de leden gereageerd, dit jaar
maar liefst bijna 70 procent!
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Klant Tevredenheid
Onderzoek Fokkers
In juni starten we een KTO onder fokkers van
stamboomhonden die in 2014 of 2015 een nestje hebben gefokt, aangevuld met fokkers die
een fokkersaccount hebben op onze website.
We krijgen 1.500 volledig ingevulde enquêtes
retour, een respons van meer dan 40 procent!
Circa 35 procent van de fokkers ervaart de
dienstverlening van de Raad van Beheer in het
afgelopen jaar als (veel) beter dan in het jaar
daarvoor. Ook scoren we hoog qua tevredenheid over de chippers. Meer dan de helft van
de fokkers is zeer tevreden over de chipper die
bij hen op bezoek is geweest.
Ruim 70 procent van de fokkers maakt gebruikt
van de digitale dek- en geboorteaangifte via
‘Mijn Account’ op de website. Bijna 90 procent
daarvan is (zeer) tevreden. Over de geboor-

teaangifte is bijna 80 procent (zeer) tevreden.
Ruim driekwart van de respondenten kent de
campagne ‘Waarom een stamboomhond?’. Bij
de campagne hoort een gratis promotiepakket,
bestaande uit folders, posters, digitale banners
en sinds oktober ook uit video’s. Bijna de helft
van de respondenten gaf aan dat zij iets met
deze campagnematerialen hebben gedaan.
Er wordt nagedacht over manieren om het
aanbod van stamboompups en eventueel te
verwachten nesten online zichtbaar te maken.
Diverse buitenlandse kennelclubs kennen
al een dergelijke dienstverlening. Bijna 40
procent van de fokkers gaf aan dat zij gebruik
zouden willen maken van zo’n mogelijkheid.
Nog eens bijna 45 procent gaf aan dat ze
‘misschien interesse’ hadden.
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Nationale Puppy Enquête
Met dit grootschalige onderzoek meten we de beleving en ervaringen van kopers van stamboompups en van niet-stamboompups. Wat vinden zij belangrijk bij de aankoop van een pup?
Met de resultaten kunnen we zorgen voor (nog) betere informatie, voor een goede match tussen
pupkopers en de hond van hun keuze en bij de opvoeding van de pup. In 2016 reageren meer
dan 4.000 pupkopers. Dat levert een schat aan informatie op, waar de Raad van Beheer op den
duur veel mee kan richting fokkers en pupkopers.
Zie ook www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete.
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Erespelden
van Raad van beheer
Ieder jaar onderscheidt de Raad van Beheer personen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de kynologie. Zij krijgen de Erespeld van de kynologie uitgereikt.
Kandidaten voor deze onderscheiding kunnen bij het bestuur van de Raad van Beheer
worden voorgedragen. In 2016 vindt de plechtige uitreiking plaats op ‘De Heerlijkheid
Marienwaerdt’ in Beesd.
De onderstaande personen krijgen een onderscheiding:
Zilveren erespeld
Rien van de Beek, Cor Bottenheft, Marion ten Cate, Wim Dijkkamp, Ton Hoffmann, André Klarenbeek, Willem van Loon, Jan van der Valk, Sape Wiersma en (postuum) de heer J.A.W. Neijenhuis.
Gouden erespelden						
Wout Arxhoek, Yvonne van de Bogert, Irmgard de Haan-de Levie, Johan Hoedemaker (niet
aanwezig tijdens uitreiking), Sylvia van Tatenhove-van Roosenbroek, Egitte van Veghel en
Marion van Zijl.

Uitreiking Erespelden Kynologie - 2 april 2016

De gelauwerden vlnr: Sape Wiersma, Sylvia van Tatenhove – van Roosenbroek, Gerard Jipping (voorzitter), Marion van Zijl, Rien van de Beek, Marion ten Cate, Wim Dijkkamp, Irmgard de Haan – Levie,
Yvonne van de Bogert, Ton Hoffmann, Wout Arxhoek, Jan van der Valk, Hugo Stempher (bestuurslid),
Cor Bottenheft, André Klarenbeek, Egitte van Veghel en Willem van Loon
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Best in Shows 2016
Best in Shows 2016
Hond van het Jaar Show 2015 (16 januari 2016)

Best in show en beste hond van 2015
Bearded Collie, Beardie Connections Kenji, NHSB 2859474 Eig.: M.C.H.B. Otto

Tentoonstelling Eindhoven
22-23-24 januari 2016
Grand Basset griffon vendéen, NHSB
2893130, Palomino du Greffier du
Roi, Eig.: J. Huisman
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Martinidogshow Groningen
5 en 6 maart 2016
Bordeaux Dog, Fullhouse Bordeaux
Red Forest, NHSB2935738,
Eig.: J. Toonen

Tentoonstelling KV Rijnland,
Hazerswoude 19 en 20 maart 2016
Whippet, Crème Anglaise’s Pantomime, NHSB 2993129, Eig.: J.W.
Akerboom-van der Schaaf

Tentoonstelling de Utrecht 9 en 10 april 2016
Welsh Springer Spaniel, Wild Chase des
Vauriennes, NHSB 2903762, Eig.: L. Harmsen

Joe Kat Show 5 mei 2016
Bouvier des Flandres, Laroz-Unique v.d.
Vanenblikhoeve, NHSB 2850649,
Eig.: H. Bruintjes-Schaap

Uitslag Jachthondenshow 22 mei 2016
Dashond ruwhaar, Bilal Wind in de Wilgen,
NHSB 2998181, Eig.: E. Verwilligen van Heck

KC De Baronie, Hulten 4 en 5 juni 2016
Airedale Terrier, Expression Factor-X of Malton,
ROI 1237131, Eig.: N-M. Pisani

KC Uden - ‘s Hertogenbosch 18 juni 2016
Lhasa Apso, Close To Perfection Next To You,
NHSB 2797652, Eig.: M. Radstok

KC Uden - ‘s Hertogenbosch 19 juni 2016
Bouvier des Flandres, Laroz-Unique v/d
Vanenblikhoeve, NHSB 2850649, Eig.: H. Bruintjes-Schaap
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SHR Rotterdam 3 september 2016
Bearded Collie Beardie Connections Kenji,
NHSB 2859474, Eig.: M.C.H.B. Otto

SHR Rotterdam 4 september 2016
Grand Basset griffon vendéen, Frosty Snowman,
KCReg. AS02111302, Eig.: P. Reid

Kees & Poolhonden 18 september 2016
Basenji, Mbelhezz Pippa du Vieux Bry,
NHSB 2929641, Eig.: J. Cornelissen

Maastricht 24 september 2016
Whippet, Crème Anglaise’s Pantomime,
NHSB 2993129, Eig.: J.W.
Akerboom-van der Schaaf

Benelux Winner Maastricht 25 september 2016
Ierse Wolfshond, Gaeltarra Eireann Seven
Of Nine, NHSB 2960203, Eig.: J.W. Jansen

IJsselshow Zwolle 1 oktober 2016
Airedale Terrier, Expression Factor-X of Malton,
ROI 1237131, Eig.: N. Pisani
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Hanzeshow Zwolle, 2 oktober 2016
Bearded Collie Beardie, Connections Kenji,
NHSB2859474, Eig.: R. Otto

Show Bleiswijk te Hazerswoude 5 november 2016
Petit Basset griffon vendéen, Chicago Van Tum-tum’s
Vriendjes, NHSB 2939632, Eig.: G. Huikeshoven

Show Bleiswijk te Hazerswoude 6 november 2016
Petit Basset griffon vendéen, Chicago Van Tum-tum’s
Vriendjes, NHSB 2939632, Eig.: G. Huikeshoven

Holland Cup Amsterdam
Foxterrier Draadhaar, Joker des Asticieux de Kerlabour,
LOF 67856/6494, eig.: A.C. Crist

Winnershow Amsterdam 10 en 11 december 2016
Chow Chow, King of Egypt de los Perros de Bigo,
LOE 2171303, Eig.: N. Vigo-Navajon

Kerstshow, Gorinchem 18-19 december 2016
Cão de Agua Português, Casa Hoya’s Stop And Stare,
NHSB 3034710, Eig.: I. Griffioen-van Beek
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GEDELEGEERDEN
FCI COMMISSIES
Agility Commission				M. Valk
Breeding Commission				J. Wauben
Commission for British Pointers			
G.J. Scheffer
Commission for Continental Pointers		
G.J. Scheffer
Commission for Dog Dancing			
M. Valk
Commission for Earth Dogs			
J. Koopmans
Commission for Flyball				
M. Valk
Commission for Herding Dogs			
L. Helmers- de Regt
Commission for Hounds of the 6th Group		
H. Stempher
Commission for Rescue Dogs			
F. Jansen
Commission for Retrievers			
H. Slijkhuis
Commission for Sighthound Races		
C. Bekker
Commission for Sledge Dogs			
H. Stempher
Commission for Spaniels				
J. Luijendijk
Obedience Commission				T. Hoffmann
Show Judges Commission			
J. Wauben
Shows Commission				R. Doedijns
Utility Dogs Commission				
F. Jansen
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COMMISSIES
RAAD VAN BEHEER
Commissie Jachthonden
W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter
H. Stempher, vice-voorzitter namens de RvB
L.J.M. Joosen, voorzitter CJP
J.A.P. Luijendijk, voorzitter FTC
H.W. Rodenburg, voorzitter JWR
J.P.M. Waltmans, vice-voorzitter RJC
A.J. de Boer, secretaris Jagersvereniging
B. van der Woude, ambtelijk secretaris-penningmeester Orweja

Commissie Werkhonden
J. Veeneman, voorzitter
G. Besselink, secretaris		
A. Broekhuizen, penningmeester t/m 18 november, opgevolgd door A. Matekovic-Arends Lid
N. Sweebroek
C. van Dinteren

Commissie voor de
Windhondenrennen
J.R. Hoedemaker, voorzitter
J.F. de Kraker, secretaris
A. Kemmeren, penningmeester
M. Ackermans
W. Heidekamp
H. Grootaers

Commissie Kynologisch
Instructeur
Q. Potter van Loon
G. Besselink
J. Deckers
E. Teygeler
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Commissie Agility
J.L. de Boer
P. Diessen
P. van Diest
M. Lazeroms
J. Smit
P. Tunders

Commissie Flyball
D. Verhagen
G. Visser
K. Schaafsma
S. Holla
B. Deij
R. Jansen
R. van Gangelen

Commissie FCI Obedience
T. Hoffmann
C. van Dort
S. Sijmonsma
M. Groot
R. Vandenberg
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KYNOLOGISCHE CIJFERS 2016
Kynologische kerncijfers Vereniging Raad van Beheer

2014

2015

2016

Aangesloten rasverenigingen
Aangesloten kynologenclubs
Windhondenrensportverenigingen
Bijzondere verenigingen
Aangesloten leden bij de door RVB erkende verenigingen
Bureau
Medewerkers
Stamboomafgifte
Juridische zaken
Tuchtzaken
Zittingen Tuchtcollege
Geschillenzaken
Zittingen Geschillencommissie
Civiele rechtszaken
Opleidingen
Kynologische Kennis 1
Kynologische Kennis 2
Exterieur & Beweging cursus
Exterieur & Beweging examen
Docentenbijscholing
Kynologisch Instructeur
Benoemingen Kynologisch Instructeur
Keurmeesterzaken
Exterieurkeurmeesters
Dagen examen
Rasexamens totaal
Rassen volledige examens
Rassen compacte examens
Volledige examens
Geslaagd
Gezakt
Compacte examens
Geslaagd
Gezakt
Exposeren met honden
Inschrijvingen tentoonstellingen
Inschrijvingen kampioenschapclubmatches
Inschrijvingen clubmatches

220
68
14
9
98.594

216
68
14
9
97.368

221
67
13
9
97.241

43
34.391*

44
42
38.420** 36.380

110
4
3
2
0

67
4
6
3
0

48
3
5
3
2

73
37
38
15
0

151
14
31
27
0

104
35
0
27
0

0

292

73

299
9
32
20
12
110
50%
50%
18
67%
33%

284
10
37
14
23
72
54%
46%
35
74%
23%

290
10
49
23
26
116
65%
35%
40
73%
27%

35.169
11.497
4.487

31.689
11.240
4.762

28.609
10.825
3.759
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Kynologische kerncijfers Vereniging Raad van Beheer
Kampioenschappen
Nederlands Kampioen (NK)
Nederlands Jeugd Kampioen (NJK)
Nederlands Veteranen Kampioen NVK)
Nederlands Werk Kampioen
Nederlands Ren Kampioen
Nederlands Kampioen voor Buitenlandse Hond
Internationaal Ren Kampioen
Internationaal Werk Kampioen
Gedrag en Gezondheid
MAG-testen
Gedragskeurmeesters
Gezondheid screening testen
HD onderzoeken
ED onderzoeken
ECVO individueel
ECVO pups
CD onderzoeken
PL onderzoeken
Sport met honden
Agility – afgegeven startlicenties
Agility – wedstrijden
Agility – deelnemers
Flyball – afgegeven startlicenties
Flyball – wedstrijden
Flyball – deelnemers
FCI Obedience – afgegeven startlicenties
FCI Obedience – wedstrijden
FCI Obedience –deelnemers
FCI Obedience Examens
Aantal examens
Deelnemers
B
I
II
III
Geslaagde/half geslaagde deelnemers
B
I
II
III
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2014

2015

2016

810
634
245
4
10
285
0
1

788
540
320
3
12
255
0
1

685
461
298
2
13
321
0
1

2
17

0
17

53 ***
17

3.307
1.494
6.316
1.075
444
n.v.t.

3.295
1.602
6.537
651
338
n.v.t.

3.420
1.720
6.479
1.072
401
191

n.v.t.
73
12.805
43
114 ****
114
19
866

1.686
82
12.654
212
9
1.254
118
19
809

1.668
110
15.020
220
9
1.302
107
17
545

43
483
260
133
64
26
236
147
61
19
9

44
405
209
120
59
17
180
106
51
16
7

40
418
213
131
61
13
209
106
74
24
5

Kynologische kerncijfers Vereniging Raad van Beheer

2014

2015

Sport met honden
Afgewezen deelnemers
247
222
B
113
101
I
72
69
II
45
42
III
17
10
Absent/loops
5
3
B
4
2
I
1
0
II
1
1
III
0
0
Afgelast
Overzicht Gehoorzame Hond
Examens
15
13
Deelnemers
155
95
Geslaagde deelnemers
128
78
I
128
78
Afgewezen deelnemers
25
11
I
25
Absent/loops
2
6
I
2
6
Windhondenrennen (cijfers afkomstig van Commissie voor de Windhondenrensport)
(Inter)nationale baanrennen
35
35
(Inter)nationale coursings
13
11
Starts baanrennen
2.222
1.964
Starts coursings
938
867
Juryleden en baancommissarissen
31
34
Jacht met honden – jachthondenproeven (cijfers afkomstig van Orweja)
Keurmeesters
56
57
Deelgenomen combinaties
5.264
5.091
KNJV (Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging) proeven
54
53
MAP (Meervoudige Apporteerproeven)
28
27
Provinciale Jachthonden Apporteerproeven
6
4
Jacht met honden – veldwedstrijden (cijfers afkomstig van Orweja)
Keurmeesters
27
27
Veldwedstrijden nationaal
69
76
Veldwedstrijden internationaal
19
20
Overige wedstrijden
59
62
Deelgenomen combinaties veldwedstrijden
1.960
2.459
Orweja Working Test (OWT)
8
10
Keurmeesters OWT
16
15
Deelgenomen combinaties OWT’s
434
517
Luide jacht (koppels)
1
0

2016

197
101
55
35
6
10
8
0
2
0
5
50
41
41
9
9
0
0
37
11
2.046
918
30
58
5.431
55
28
5
28
79
22
63
2.478
9
13
463
0
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Kynologische kerncijfers Vereniging Raad van Beheer

2014

2015

Werken met honden (cijfers afkomstig van Commissie Werkhonden)			
Keurdagen
551
557
Keurmeesters werkhondenproeven
25
25
Keurmeesters reddingshonden
5
5
Wedstrijden VZH, IPO en Speurhond *****
75
73
Deelnemers VZH, IPO en Speurhond
3.490
3.540
Examens VZH, IPO en Speurhond
302
301
Deelnemers examens VZH, IPO en Speurhond
3.490
3.540
Examens en wedstrijden Reddingshond
7
7
Deelnemers examens Reddingshond
31
35
Deelnemers wedstrijden Reddingshond
8
20
Deelnemers deelexamens en deelwedstrijden
424
455
Totaal deelnemers examens en wedstrijden
3.424
3.540
Communicatie & Marketing
Aantal edities Raadar
13
16
Aantal pagina’s Raadar
123
256
Aantal likes van de Facebook pagina op 31 december
8.294
9.605

2016

532
25
5
64
2.703
343
3.085
7
18
11
423
2.703
18
232
14.231

			
* Zoals we reeds in het Jaaroverzicht 2014 hebben gemeld, was de afname van het aantal afgegeven stambomen in dat jaar voor een groot deel toe te schrijven aan de toename van onderhanden werk op het bureau. Dit was weer het gevolg van de verplichte DNA-controle per 1 juni
2014. De afgifte van een deel van de stambomen voor nesten uit 2014 heeft daardoor pas begin
2015 kunnen plaatsvinden. Door het doorvoeren van een correctie voor het onderhandenwerk
is het aantal afgegeven stambomen in 2014 naar boven bijgesteld. Het daadwerkelijke aantal
geboren honden in 2014 volgt daarmee geheel de trend van voorgaande jaren.
**

correctie cijfer 2015

***

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

****

De gegevens voor 2014 zijn incompleet. Vanaf 2015 wordt het daadwerkelijk aantal starts
weergegeven.

***** VZH: verkeerszekere hond; IPO: Internationale Prüfungsordnung
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